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Barcelona ciutat

Cuentos musicales de invierno y de la
selva. Contes cantats per a infants de
2 a 4 anys a càrrec de Carolina.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (17.30 hores). De franc.

Sac de rondalles. Un viatge sensorial.
Contes inclusius adaptats per a nens
amb necessitats especials d’edats a
partir de 4 anys, a càrrec d’Elisabeth
Ulibarri.
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Comte de Santa Clara, 8-10 (18 h).

Colesterol, triglicèrids i aliments funcio-
nals. Conferència a càrrec de Marta
Ros, nutricionista, llicenciada en Cièn-
cia i Tecnologia dels Aliments.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 hores).

‘Norway. Today’, d’Igor Bauersima.
Qui s’hauria imaginat que una obra
sobre el suïcidi de dos adolescents
podria ser divertida, commovedora i
tan absolutament lliure de prejudi-
cis? Basada en fets reals, la Julie i
l’August aniran destapant les seves
pors i teixint una amistat allunyada
dels convencionalismes. El xoc
d’aquestes personalitats singulars
desvetllarà sentiments inesperats.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(de dimecres a dissabte, 20.30 h, diu-
menges, 18.30 hores). 12 euros.

Internet i les xarxes socials. Taller filo-
sòfic impartit per Joan Méndez, un
espai lúdic i creatiu per a la reflexió
dialogada, que reprèn els grans te-
mes fonamentals de la vida.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
del Portal de l’Àngel (19 hores).

150 Rosas. Presentació d’aquest lli-
bre que recopila 150 relats de la
narrativa romàntica actual en caste-
llà, seleccionats entre els partici-
pants del primer Certamen Literario
Divalentis, amb la presència d’al-
guns autors.
Fnac L’Illa. Avinguda Diagonal, 549
(19 hores).

El cinema de propaganda nazi. Inici
d’aquest cicle en què es projectaran
sis pel·lícules d’època i quatre docu-
mentals que mostren la importància

del cinema en l’aparell de propagan-
da nazi orquestrat per Goebbels.
Avui es projecta Hitlerjunge Quex:
Ein Film vom Opfergeist der deut-
schen Jugend (El jove hitlerià Quex:
un film sobre la joventut alemanya i
el seu esperit de sacrifici), de Hans
Steinhoff, 1933, VOSC . 95’. L’escrip-
tor i periodista Vicenç Villatoro ence-
ta les presentacions del cicle.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (20 hores). 4 euros.

Jazz aborigen.Dins d’aquest cicle con-
cert de l’Inxa Impro Quartet, liderat
per Manu Sabaté, gralla, acompa-
nyat per Marc Figuerola, guitarra,
Joan Tomàs, contrabaix, i Arnau Obi-
ols, bateria. Interpreten el programa
All that jazz.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 i 22 ho-
res). 10 euros.

Paraíso en el Hades. Aquesta obra és
un viatge entre els dubtes existenci-
als agonitzants, a la recerca del camí
cap a l’harmonia entre el cos espiritu-
al, emocional i físic que aconsegueixi
la lliure expressió de la felicitat trans-
cendental en la trobada entre el pen-
sament i el cor.
Sala Fènix. Riereta, 31 (21 hores). Ta-
quilla inversa.

Soy lo que estás buscando. Laura Frei-
jo representa aquesta obra, un reduc-
te de microlibertat per dir el que surt
de l’ànima, el cor, les vísceres i altres
racons ignots de l’ésser.
Espai d’Art Cincómonos. Consell de
Cent, 283 (21 hores). 15 euros.

Gumbo Jams. Com cada dimecres la
jam porta els millors ritmes soul-funk
a càrrec del grup A Contrablues (23
hores) i el dj Antonio Requena (a par-
tir de la 1 de la nit).
Marula Café. Escudellers, 49. Entrada
gratuïta.

Barcelona

MATARÓ (Maresme)
Per una consciència crítica. Conversa
entre Enric Sala, periodista, i Juan
José Tamayo, teòleg, autor de Cin-
cuenta intelectuales para una con-
ciencia crítica.
Sala d’Actes de la Fundació Iluro. San-
ta Teresa, 61 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
es que es va estre-
nar a Düsseldorf
l’any 2000, aques-
ta història d’amor

davant l’abisme basada en
fets reals s’ha representat
amb èxit a tot el món. De fet,
Norway.today ja va arribar a
Barcelona per primera vega-
da l’any 2003, i ara hi torna
dirigida pel que llavors era
un dels seus dos protagonis-
tes: Àlex Mañas (Barcelona,
1974), que creu que la versió
que des d’avui i fins al 26 de
gener proposa a La Seca és
“més sòbria”, menys “surrea-
lista”, que la que va interpre-
tar ara fa una dècada.
Amb tot, la història conti-

nua sent la mateixa: una jove
noruega, la Julie, sent que no
té res a veure amb el món
que l’envolta i, desesperada,
decideix suïcidar-se llan-
çant-se del Preikestolen, un
immens i turístic penya-se-
gat del seu país. Però no vol
fer-ho sola i troba a internet
un altre jove per acompa-
nyar-l’hi. Tanmateix, quan es
coneguin en persona comen-
çarà una història d’amor.
Molt complicada, perquè, as-
senyala Mañas, si tiren
aquest amor endavant cau-
ran en la mateixa rutina de la
qual es queixaven i que els ha
unit davant el buit. Així que
hauran de decidir.
Convertit des de fa anys en

autor i director teatral, a Ma-
ñas el van anar a buscar per a
aquest projecte dos actors ca-
talans molt televisius i esta-
blerts aMadrid: Mariona Te-

na i Joan Carles Suau. Volien
que els dirigís en un dels seus
textos, però, enfeinat amb
mil projectes, Mañas els va
suggerir aquest Norway.
today del txec Igor Bauersi-
ma, que ja han representat a
Madrid amb èxit. Una obra
que, recorda el director, abor-

da el sentit de la vida, les ra-
ons per tirar endavant, una
motivació que els protagonis-
tes trobaran en l’altre i en la
natura, en una impactant au-
rora boreal. Una obra que,
conclou, “tot i que parla de
dos membres de la generació
virtual que passa més temps
davant l’ordinador que amb
la gent, com a història d’amor
és universal”.c

Joan Carles Suau i
Mariona Tena a
Norway.today
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Àlex Mañas dirigeix a La Seca una obra que ell mateix va protago-
nitzar fa deu anys a l’antic Espai Brossa: Norway.today , un èxit mun-
dial escrit pel txec Igor Bauersima. Es tracta d’una història d’amor
entre dos joves que havien perdut la fe en la vida i a la qual ara
donen vida Mariona Tena i Joan Carles Suau.

‘NORWAY. TODAY’
La Seca. Sala Leopoldo Fregoli

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 26 de gener

www.laseca.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505
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Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

2x1

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

E X C L U S I U

Consulta totes les condicions a www.subscriptorsdelavanguardia.com

· 2x1 en l’Entrada General* + Massatge Express 10’

· Regal del plat del dia al Restaurant Oasis si compres
l’Entrada General* + Massatge 20’

· 12% de descompte en totes les entrades*, serveis i paquets
Caldea + Hotel publicats a www.caldea.com

Gaudeix d’un 2x1 en l’entrada a Caldea +
Massatge Express i altres descomptes exclusius!

Ofertes vàlides per a màxim 4 persones per cada targeta de Subscriptor presentada a Caldea. *IMPRESCINDIBLE realitzar reserva prèvia (48 h. abans)
a booking@caldea.ad i identificar-se com a Subscriptor de La Vanguardia.
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