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Gatcpac i la Fundació Barraquer. Itine-
rari cultural per l’edifici de la Funda-
ció Barraquer a càrrec de Sònia Fer-
nández. Cal inscripció prèvia
http://ccivics.bcn.cat/vil.laflorida
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (de 16 a 19 hores). 5 euros.

CostaBarcelona. Guia turística.Presen-
tació d’aquesta guia de Jordi Bastart,
a càrrec de Ramon Riera.
Museu Marítim. Av. de les Drassanes,
s/n (18 hores).

Disseny, càmera, acció! El disseny por-
tat al cinema. Dintre d’aquest cicle
del cinema es projecta la pel·lícula
Mon oncle. 3 euros.
Museu del Disseny de Barcelona - Edifi-
ci Disseny Hub. Plaça de les Glòries Ca-
talanes, 37-38 (18.30 hores).

Les polítiques de mitjans de comunica-
ció. Presentació d’aquest llibre de
Josep Àngel Guimerà.
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Rambla Catalunya, 10, pral (19 h).

Changing Tracks. Presentació d’a-
quest projecte cultural europeu amb
un debat entre els tres artistes res-
ponsables d’aquesta iniciativa vincu-
lada a les arts digitals i audiovisuals,
la irlandesa Aideen Barry, el català
Xevi Bayona, i l’anglès Noah Rose.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

Autisme. Trenquem el silenci amb la
poesia. Recital d’una selecció de poe-
mes escrits per 150 poetes.
Biblioteca de la Sagrada Família. Pro-
vença, 480 (19 hores).

El mirall de l’Acròpolis: la passió dels
grecs per entendre la crisi. Presenta-
ció d’aquest assaig del periodista i es-
criptor Xavier Febrés a càrrec de
Rafael Nadal.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

De contents a enganyats. Ara que te-
nim cinquanta anys. Presentació
d’aquest llibre de Rafael Vallbona.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

Iahraq. Projecció d’aquest documen-
tal sobre la immigració i la tornada. i

col·loqui amb Ignasi Costa, realitza-
dor, i Aymen, un dels protagonistes.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23 (19
hores). Entrada lliure.

De pel·lícula. Projecció d’Argo, de
Ben Affleck (Estats Units, 2012), Os-
car a la millor pel·lícula 2013.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (19.30 hores). Gratuïta.

Canta Conservatori. Aquesta coral fa
un concert de cloenda del curs amb
obres de Bach, Brahms, Haydn, Bar-
ratier/Coulais, Daniel, Keiser, Presly,
Silcher i Trenet. Direcció Murat Khu-
pov. Gratuït.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 hores).

Cant Coral. Concert a càrrec de la Co-
ral Mare de Déu del Coll, el tenor
Josep M. Fontanals i el violinista
Joan Roses i Balasch.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera. L'Al-
dea, 15 (20 hores).

XXVII Cicle de Música a la Universitat.
Concert de l'Orquestra de la Universi-
tat de Barcelona. Interpreta obres de
Txaikovski.
Edifici històric de la UB, Paranimf.
Gran Via, 585 (20 hores).

Inferno. Representació d’aquesta
obra sobre la vida de Tristano Marti-
nelli, a càrrec de l’autor i actor Felipe
Cabezas. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores).

XXX Cicle Els Dijous de l'OCAB. L’Orfeó
de Les Corts i la Coral SCIAS-Atzavara
interpreten obres de Mozart, Noc-
turns i peces corals i populars d'arreu
del món. Direcció Nerea de Miguel.
Auditori Pepita Sellés. Entença, 218,
entresòl 4a (20.30 hores). Gratuït.

Cuentos para desaparecer. Contes per
a adults amb Inés Macpherson.
L'Astrolabi de Gràcia. Martínez de la
Rosa, 14 (21.30 hores). 3 euros.

Festa per al Nepal. Orfenat de Siphal.
Festa solidària amb la participació de
nombrosos grups com La Unión, Ele-
fantes o Hotel Cochambre, i actors
del Polònia. 12 euros.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a nova generació de
dramaturgs argen-
tins arriba a Barce-
lona. I ho fa a La Se-

ca-Espai Brossa i ambuna co-
mèdia romàntica titulada 8

veces te dejo a càr-
rec de la jove
Compañía Tea-
tral Provenza.
Una comèdia so-
bre la falta de
compromís en les relacions
en els actuals temps líquids
ideada per Elvira Gómez i di-
rigida perGabriel Beck, que a
més és un dels seus protago-
nistes, tot i que no podrà ser-
ho durant les primeres fun-
cions a La Seca: Beck és, tam-
bé, un dels protagonistes d’El

loco y la camisa, una altra
obra argentina que es repre-
senta en aquests moments
amb gran èxit al teatre Ro-
mea de Barcelona. Tant, que
ha hagut de prorrogar les se-
ves funcions dues setmanes,
fins al 22 de juny. Així que
Beck serà substituït inicial-

ment per Damián
Costa.
J u n t a m e n t

amb Lautaro Cor-
rea y María José
Cordonet donen

vida a la història de Steven,
un immadur emocional que
pateix una fòbia total al com-
promís però s’enamora per-
dudament de Laura, una noia
extremadament sensible pe-
ròmolt autosuficient que bus-
ca una parella estable i, fins i
tot, creu en l’amor com a ins-

trument transformador.
Amb aquesta base emocio-

nal no massa sòlida no resul-
ta gaire estrany que Steven
abandoni a Laura fins a vuit
vegades al llarg dels sis anys
que viuen com a parella. I
que la peça, oficiada per una
mena de mestre de cerimò-

nies que condueix als perso-
natges i que a més interactua
amb el públic, abordi –amb
un llenguatge on es barregen
la realitat i la ficció i mitjan-
çant un temps no lineal que
permet veure Steven i Laura
en diferents moments de la
seva relació– com els pensa-
ments, les pors, les il·lusions,
les misèries i la bellesa que
experimenten els protagonis-
tes són tocats pel pas dels
anys, per la rutina, la infideli-
tat i el desgast.c

8 veces te dejo
es representa
a La Seca-
Espai Brossa
fins al proper
6 de juliol

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

LA SECA

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La Seca presenta una comèdia romàntica sobre la dificultat del
compromís en els actuals temps líquids a càrrec de la jove compa-
nyia argentina Provenza. ‘8 veces te dejo’ mostra els pensaments,
pors, misèries i il·lusions d’una parella en la qual el protagonista,
fòbic del compromís, deixa la seva nòvia vuit vegades en sis anys.

‘8 VECES TE DEJO’
La Seca-Espai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 6 de juliol
www.laseca.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092
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12—15 juny2014 | RambladeSantaMònica

·Amaya · Baixas · Bar del Pla · Bodega 1900 · Bodega Sepúlveda ·Bohèmic · Bubó ·
· By13 · Ca laNuri · Café Emma · Canal · Cañete · CasaGuinart · Casa Paloma · Cata 1.81 ·

· dos palillos · El Cercle · El Filete Ruso · Épicerie · Escribà · Espai Kru ·
· El Filete Ruso · Fonda España · Freixa Tradició · Gaig · La Cuina del DO: · L’Eggs ·
· Llamber ·Mont Bar · Nectari · Neichel · Neri H&R · Oriol Balaguer · Petit Comitè ·

· Saüc · Suculent · Suquet de L’Almirall · Tapas 24 · Taverna del Clínic ·
· TheMirror · Tickets · Via Veneto · Xarcuteria Casa Pepe ·

T’estimo,peròarano

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


