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Barcelona ciutat

Festes de la Laia. Durant tot el cap de
setmana Barcelona celebra la seva
festamajor d’hivern dedicada a la co-
patrona Santa Eulàlia.
www.bcn.cat/santaeulalia

Drassanes Reials restaurades. Aquest
cap de setmana s’inauguren les Dras-
sanes Reials restaurades amb una
gran festa. La inauguració serà avui a
les 12 del migdia. Fins a mitjanit hi
haurà una jornada de portes ober-
tes, visites guiades, i a la tarda s’obri-
rà el portal de Santa Madrona del se-
gle XIV, situat a la muralla medieval.
A les 19 h, s’encendrà la il·luminació
especial de la muralla.
www.mmb.cat

Cicle de cinema Injustícia Social. Pro-
jecció del documental Sicko (Michael
Moore, 2007), sobre l’atenció sanità-
ria als Estats Units. Gratuït.
Centre cívic Can Basté. Passeig Fabra i
Puig, 274 (18 hores).

Berenar de clàssica. Isabel Rodríguez,
soprano, i Ricardo Estrada, piano, in-
terpreten el programa Sonrisas y lá-
grimas, amb obres de Händel, Doni-
zetti, Menotti, Verdi, Bernstein, Mo-
zart i Arrieta. 16 euros, inclou con-
cert, entrada al museu i berenar.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Cancionciófilos y palabrólogos. Sessió
oberta a la participació del públic so-
bre el tema Desamor, despit i ran-
cor, conduïda pel músic, compositor,
cantant i humorista Sergi Dantí.
Dues hores abans es projectaran
pel·lícules relacionades amb el tema.
Bibliomusicineteca. Vila i Vilà, 76 (19
hores).

Zootrop literari. L’escriptora Roser
Ros proposa un itinerari inèdit per
les obres de la planta 0 de la col·lec-
ció Macba.
Macba. Plaça dels Àngels, 1 (19 ho-
res). Preu, entrada al museu.

Delapso. El grup Cyan presenta en di-
recte el seu últim disc.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Deu anys de guerra i ocupació a l’Iraq.
Prou impunitat! Acte organitzat per la

Plataforma Aturem la Guerra amb la
participació d’Antoni Pigrau, profes-
sor de Dret Internacional de la URV,
Olga Rodríguez, escriptora i periodis-
ta, i Enrique Bocardo, professor de Fi-
losofia Moral i política a la Universi-
dad de Sevilla.
Espai Jove de Gràcia. Gran de Gràcia,
190 (19.30 hores).

Parking d’Hivern. La companyia Par-
king Shakespeare presenta la seva
proposta d’hivern amb la representa-
ció de l’obra teatral Pell de mercuri,
de Philip Ridley, dirigida per Antonio
Calvo. Gratuïta (aforament limitat).
Fabra i Coats, Fàbrica de Creació. Sant
Adrià, 20 (fins al 23 de febrer, 20 h).

Avui és gairebé mai. Representació
d’aquesta obra dels Carotes en el
marc del taller de final de carrera de
Paco Márquez, a càrrec d’Efrain An-
glès, Raquel Cros, Montse Gil i Xavier
Velázquez. Entrada gratuïta.
Teatre Estudi. Pl. Margarida Xirgu, s/n
(avui, 20 hores, demà, 18.30 hores).

Jazz. En el seu concert Joan Carles &
Lucia invoquen l’esperit de Carole
King, Cole Porter, Duke Ellington o
Garner, entre d’altres. 5 euros.
aDa Art Gallery. Salvador, 8 (20 h).

Del tango al gypsy jazz, de Grela a
Reinhardt. Concert a càrrec del duo
de guitarres format per Mariano Oli-
vera i Leandro Velasco. 6 euros.
Espai Ku. Canvis Nous, 1 (21 h).

Vespres de jazz. El jazz de Nova Or-
leans cuinat amb humor pel quartet
Dumpy Lobsters, format per Artur Re-
gada, contrabaix i veu, Josep Traver,
guitarra i ukelele, Juli Aymí, clarinet,
i Oscar Font, trombó i veu.
Lluïsos d’Horta. Feliu i Codina, 7-9
(21 h). 10 euros, inclou copa de cava.

Las cosas buenas. La banda de Badalo-
na Mundaka presenta el seu disc.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (21.30
hores). 5 euros.

Combinat de circ 46. Espectacle únic
en què els artistes participants barre-
gen les seves disciplines.
Ateneu Popular 9barris. Portlligat, s/n
(avui, 22 h, demà, 18 h). 6 euros, me-
nors de 14 anys, 3 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés de l’èxit de
L’any que ve serà
millor, Mercè Vila
Godoy torna a di-

rigir una altra comèdia: Som-
ni. I, encara que són obres

molt diferents,
per la jovedirecto-
ra hi ha un punt
d’unió: vol queno-
vament el públic
se senti identifi-
cat amb el que succeeix als
personatges. En aquest cas,
amb les seves vivències sobre
l’amor. Els amors. A més, a
Somni repeteixen dues de les
actrius que més van fer riure
a L’any que ve: Alba Flore-
jachs i Neus Bernaus, junt
amb Alba Pujol, Isak Férriz,

Òscar Muñoz i José Pérez.
Junts han dut a terme, per

amor a l’art –per crear l’esce-
nografia, Focus els ha deixat
el terra de Truca un inspector
i el TNC un sofà de l’última
obra d’Albert Espinosa–, un
llarg procés de treball.
Gairebé un any i mig des de

les primeres reu-
nions, on van co-
mençar treballant
històries de pare-
lles. Un work in
progress on, diu

Vila, es van creuar les seves
ganes de versionar un clàssic
i els ressons que veia del Som-
ni d’una nit d’estiu de Shakes-
peare als assajos. Tot plegat
ha fet que els sis actors hagin
acabat donant vida a una peti-
ta companyia que vol posar
en escena Píram i Tisbe,

l’obra que representen els ar-
tesans del Somni d’una nit
d’estiu. Així, a Somni es ve-
uen els assajos d’aquesta pe-
ça i, alhora, les relacions vi-
tals entre els actors protago-
nistes. Relacions d’amor cor-
respost i no correspost. I una
parella madura que recorda

la reina i el rei del bosc, Tità-
nia i Oberon, en conflicte per
tenir un fill. Històries nascu-
des de Shakespeare però fe-
tes seves pels actors.
A més, a Somni Vila vol es-

borrar la transició entre la vi-
da dels actors i l’obra que re-
presenten, “com a la pel·lícu-
la Vania en la calle 42”, diu.
Però, assenyala, no busca par-
lar de teatre dins del teatre si-
nó d’emocions, “de coses que
ens mouen i remouen, ens
fan ser vitals, odiar, viure”.c

Una escena
de Somni, de
Mercè Vila
Godoy, que
es representa
a La Seca
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Mercè Vila Godoy torna al teatre després de l’èxit de ‘L’any que ve
serà millor’ amb una nova comèdia, aquesta vegada creada per ella
mateixa en col·laboració amb els sis protagonistes: ‘Somni’. Una
adaptació lliure del ‘Somni d’una nit d’estiu’ de Shakespeare amb la
qual vol parlar d’emocions amb les que s’identifiqui l’espectador

‘SOMNI’
La Seca-Espai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 3 de març
www.laseca.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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