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El Documental del Mes. Aquest mes el
documental que s’estrena en diver-
ses sales i espais de tot Catalunya és
Camí a Olímpia, de Niko von Glasow,
Alemanya, el documental més irreve-
rent sobre els paralímpics.
www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciutat

TedxBarcelonaWomen: On són els ho-
mes quan parlem d’igualtat de gène-
re? 15 ponents internacionals sobre
la igualtat de gènere com Araceli
Segarra, Susan Fonseca, Amber Fa-
res o Miguel Lorente relaten la seva
experiència.
Espai Francesca Bonnemaison. Sant
Pere més Baix, 7 (16 hores). 30 euros.

Piano clásico. Concert de Javier G.
Tausz, pianista i compositor. Interpre-
ta obres de Bach i Beethoven.
SGAE (Sala Mompou). Passeig Colom,
6 (19 hores). Gratuït.

El mundo de Lovely Pepa. Presentació
d’aquest llibre sobre el blog d’A-
lexandra Pereira, a càrrec de Rosa
Tous.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Herois del 1714. La classe dirigent cata-
lana: Josep i Miquel Pinós, l’aposta
del 1705. Conferència a càrrec
d’Antoni Simon i Oriol Junqueras.
El Born Centre Cultural, sala Mora-
gues. Pl. Comercial, 12 (19.30 h).

Aula oberta d’història oral. Sessió
amb José Corredor-Matheos, poeta,
historiador i crític d’art, Enric Crusat,
llicenciat en història de l’art, i Fran-
cesc Fontboté, professor d’història
d’IES.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Servir Catalunya. Artur Mas, l'home,
el polític, el pensador. Presentació
d’aquest llibre de converses elaborat
conjuntament entre el president de
la Generalitat de Catalunya i l'escrip-
tora Teresa Pous. L'acte serà conduït
per la periodista Anna Figuera i hi
intervindran Artur Mas i Gavarró,
president de la Generalitat de Ca-
talunya i coautor del llibre, Teresa
Pous, escriptora i coautora, Sor Lucía

Caram, impulsora de la Fundació Ro-
sa Oriol, i Izaskun Arretxe, directora
editorial d'Ara Llibres. L’actriu Carme
Callol i el cantautor Josep Tero clou-
ran l'acte.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (20 h).

Rutes musicals. Concert a càrrec de
l’Anglada Trio (trombó, bateria i con-
trabaix), acompanyat en alguns te-
mes per la cantant Lol Escofet.
Espai Escènic Tísner. Viladomat, 2-8
(20 hores). Gratuït.

De cartones y hombres. Espectacle de
clown de la Factoría Los Sánchez in-
terpretat per Rafa Sánchez, dintre
del cicle Teatro social: Visible lo invi-
sible.
Almazen. Guifré, 9 baixos (21 hores).
12 euros.

BCNmp7. En l’última sessió de l’any,
el grup instrumental Experimental
Funktion interpreta Different trains,
del nord-americà Steve Reich, pioner
del minimalisme, i Asteroseismolo-
gy, obra de nova creació del català
Roger Goula. 7 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (21 hores).

¿Qué hago yo aquí?, una pregunta
trascendental... o no. Contes per a
adults a càrrec de Carmen Glez.
L'Astrolabi de Gràcia. Martínez de la
Rosa, 14 (21.30 hores). 3 euros.

EH Sona/Circuit folc 2014: Maridatge
arpa-acordió. Concert de Kepa Junke-
ra i Josep M. Ribelles.
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius.
Travessia de Sant Antoni, 6 (22 ho-
res). 8 euros.

Barcelona

ALELLA (Maresme)
Marfil Musical. Concerts en directe de
les bandes Sagrada Familia (cants
meteòrics i ritmes trotons), La Hora
del Mamut (soul, funky) i festa amb
micro obert. Entrada lliure.
Celler Marfil - Alella Vinícola. Àngel
Guimerà, 62 (de 21 a 3 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Muses. Presentació d’aquest llibre
d'il·lustracions de Conrad Roset, amb
la participació de l’autor.
Abacus. Font Vella, 72-78 (19.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s tracta d’un simi
molt cobejat. L’han
interpretat actors
de la talla de Vitto-

rio Gassman i José Luis Gó-
mez. I avui s’hi enfronta Ivan

Benet (Vic, 1976)
al Teatre de Salt
dins del festival
Temporada Alta.
El simi es diu Pe-
ter el roig i és el
protagonista d’Informe per a
una acadèmia deKafka.Un si-
mi capturat a la jungla africa-
na que, per poder quedar en
llibertat, aprèn veloçment els
usos i costums dels humans i
es comporta com un d’ells,
convertint-se fins i tot en in-
tèrpret de music hall. La seva

transformació esdevé tan
completa que acaba expli-
cant-la en una conferència
científica.
Una història que, diu Be-

net, planteja moltes qües-
tions sobre la llibertat huma-
na, l’adaptació contínua als
canvis i el tracte que dispen-

sem als immi-
grants, i que a ell
el va fascinar.
Tant, que va voler
traduir-la de l’ale-
many per endin-

sar-se en les seves paraules
–“és un llenguatge molt ric i
precís, costa de trobar la pa-
raula exacta, han estat unes fi-
ligranes molt complexes”– i,
una vegada fet, comque tenia
ganes de dirigir un projecte,
va pensar que aquest era
l’adequat. Però amés el perso-

natge, el simi, el volia per a
ell, així que finalment és el
protagonista d’aquesta adapta-
ció teatral però ha compartit
la direcció amb Xavier Ricart.
Una adaptació il·lustrada

amb unamúsica excepcional:
ha estat composta expressa-
ment per Sílvia Pérez Cruz.

Una música que ha estat gra-
vada en estudi i en la qual
tant Pérez Cruz com Benet
canten. I és que el simi total-
ment humanitzat al qual dó-
na vida l’actor –un simi tan
evolucionat que sap escollir
molt bé i és molt elegant– és
aquest cop un crooner que
canta estàndards de jazz. En-
cara que també, somriu Be-
net, hi ha un petit homenatge
al cabaret alemany dels anys
20 amb Freiheit, amb lletra
treta... del mateix Kafka.c

Ivan Benet
protagonitza
Informe per a
una acadèmia
al Teatre de
Salt
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Ivan Benet s’enfronta avui al Teatre de Salt –i espera poder fer-ho
aviat als teatres barcelonins– a ‘Informe per a una acadèmia’, un
relat de Kafka al qual s’han enfrontat actors com Vittorio Gassman o
José Luis Gómez. Una obra que, en aquest cas, té una banda sonora
composta expressament per Sílvia Pérez Cruz

‘INFORME PER A UNA
ACADÈMIA’

Teatre de Salt
Pl. Sant Jaume, 6. Salt

www.temporada-alta.net

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