
De l’1 al 30 d’abril
de 2019

L’Agenda 174

Dimarts 9 d’abril, de 10.00 h a 18.00 h
Facultat de Filosofia i Lletres

El Concurs Maria Canals
a l’Autònoma
El dimarts dia 9 d’abril la Facultat de Filosofia i Lletres comptarà
amb la instal·lació d’un piano de cua cedit pel prestigiós “Concurs Internacional
de música Maria Canals”.

L’instrument estarà ubicat a l’exterior, davant l’entrada de la Facultat,
des de les 10.00h i  fins a les 18.00h. Tothom que estigui avesat a tocar-lo
(professorat, alumnat, PAS) podrà fer-ho, sol o acompanyat amb altres
instrumentistes.

Per assegurar la continuïtat de la música durant el dia, comptarem
amb un animador o animadora que interpretarà peces diverses.

De algún tiempo
a esta parte

Dilluns 1 d’abril, a les 8.30 h
Dimecres 3 d’abril, a les 10.00 h
Sala Teatre UAB

teatre

Tengo las manos agarrotadas; las puedo mirar como si no fuesen
mías, rojas, oscuras. Y yo estudié, mi título estaba en un marco
de caoba... Era en la otra vida.

D’aquesta manera es presenta Emma davant el públic, contemplant
les seves mans i advertint que ni les reconeix, d’ençà dels darrers
esdeveniments que han succeït en la seva vida. En menys d’un any
ha passat de ser la respectada esposa d’un enginyer, propietari d’una
fàbrica, la mare atenta d’un jove amb un futur prometedor en el camp
de la diplomàcia internacional, una agradable veïna, una bona amiga...
a trobar-se viuda, sola i desemparada, netejant un teatre i dormint
en unes golfes. El seu home ha esta afusellat i el seu fill ha mort a
Espanya, en una presó de rojos. Emma, tremolant de fred, parla amb
el seu marit mort, contant-li coses que ja li havia explicat en vida,
xafardejos diversos, records d’anys feliços i llunyans...

Escrita l’any 1939, “De algún tiempo a esta parte” narra l’angoixant
existència d’una dona en la Viena del 1938, durant la vigília de la
Segona Guerra Mundial.

Concerts Campus SIS

Dimecres 3 d’abril, entre les 13.30 h i les 15.00 h
Plaça del Coneixement
Facultat de Filosofia i Lletres

música

El proper 3 d’abril entre les 13.30 h i les 15.00 h, dins la celebració
del Campus SIS, el projecte que engloba els plans Campus Saludable
i Campus Sostenible, actuaran dues de les propostes seleccionades
del Premi Autònoma Actua en la convocatòria de Programació Estable:
el cantautor Màrius Alfambra i el duo format per Jordina Roca i Albert
Rodas.

Màrius Alfambra, després d’un temps acompanyant a cantants
com a guitarrista, inicia un projecte en solitari, guitarra acústica i veu,
un format íntim on expressar les seves vivències, emocions i idees
a través de cançons pròpies. El seu estil beu de clàssics del country
blues com Mississippi John Hurt o Robert Johnson i del folk de Bob
Dylan o Sixto Rodriguez. Les seves composicions (en català i anglès)
estan influenciades pel llegat de la música americana que avui en dia
representen artistes com Ben Harper, John Mayer, John Moreland,
Stu Larsen o David Philips.

La Jordina Roca i l’Albert Rodas són una cantant i un guitarrista
tonencs que ja fa cinc anys que interpreten versions acústiques de
cançons de diferents gèneres i èpoques. Tal com diuen: "El nostre
repertori passa de Bruno Mars a Frank Sinatra o Queen amb la voluntat
de compartir un petit viatge en el temps que explora les profunditats
del sentiment i allò que el mou, la música".

Actuacions musicals Premi Autònoma Actua

Autor: Max Aub
Direcció i interpretació: Esther Lázaro

L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les
exposicions és gratuïta, però està limitada a l’aforament.

Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.

Totes les activitats programades estan reconegudes dins
l’activitat "Viu la Cultura" (carnet cultural).

Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

ATENCIÓ!
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Del 15 de febrer al 10 d’abril
Sala d’Exposicions de la UAB
(Edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General,
Plaça Cívica).

Hiroshima / Nagasaki:
Els únics atacs atòmics
de la història
Exposició de Lucas Vallecillos

L’any 1945 es van llançar dues bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki,
que van provocar una matança massiva i indiscriminada de la població. Era
la primera vegada que s’utilitzava l’armament atòmic, i el seu rastre ha
provocat fins ara el mateix nombre de víctimes mortals que en el moment
de l’explosió, sense comptar els afectats per seqüeles físiques i psicològiques.
Amb aquesta exposició, Vallecillos vol contribuir a reconstruir l’imaginari
col·lectiu que estigmatitza ambdues ciutats, i ho fa mostrant l’exemple de
superació que són en realitat.

Lucas Vallecicos és un fotògraf especialitzat en fotografia documental. Ha
realitzat molts reportatges que s’han publicat a mitjans com El País, The
New York Times i National Geographic, entre altres. També ha guanyat els
premis de periodisme José Padrón Machín i el Pica d’Estats.

exposicions

Dilluns 29 d’abril, entre les 12.30 h i les 14.30 h
Plaça Cívica

Dia Internacional
de la dansa
Com ja és habitual al Campus, cada 29 d’abril els tallers de l’Aula
de Dansa de la UAB surten a la Plaça Cívica per celebrar i fer partícep
a tota la comunitat del Dia Internacional de la Dansa.

El taller d’Iniciació, dirigit per David Nóvoa, i el taller de dansa
contemporània (nivell mig), dirigit per Laia Santanch ens oferiran una
mostra de l’espectacle que posteriorment estrenaran a la Sala Teatre,
el proper 8 de maig a les 13.00 h.

Així mateix, i per arrodonir la jornada, l’Aula de Dansa sempre convida
una companyia professional de dansa, i enguany la proposta ens
arriba de la mà de la companyia Los Moñekos que ens oferiran
l’espectacle We-Ding! un espectacle de carrer per a dues núvies.

dansa

Tres Hiverns

Dilluns 29 d’abril, a les 18.00 h
Dimarts 30 d’abril, a les 13.00 h
Dijous 2 de maig, a les 18.00 h
Sala Teatre UAB

teatre

L’obra Tres Hiverns, escrita el 2014, és la història d’una família croata
al llarg de tres generacions. La història s’explica a través de la casa
on van viure, una mansió decimonònica construida per un aristòcrata,
ubicada al centre històric de Zagreb. Els canvis en l’estructura
arquitectònica de l’edifici funcionen com a símil dels daltabaixos íntims
i emocionals entre els personatges. L’autora, Tena Stivicic, s’inspira
en aspectes biogràfics de la seva família, amb la mirada posada
en tres moments històrics d’importància crucial: just després de la
II Guerra Mundial, quan la casa va ser nacionalitzada pel règim
comunista del mariscal Tito i repartida entre tres famílies; el 1990,
just quan s’inicia el conflicte armat als Balcans i Iugoslàvia es torna
a desintegrar després d’un bany de sang; i finament, l’any 2011, quan
la República de Croàcia obre les vies legals per integrar-se a la Unió
Europea.

No es tracta tan sols d’una obra d’autoficció que reflecteix aspectes
de caire hisòric i polític. La peça té un fort component dramàtic
que s’articula a través de les peripècies, les relacions i els conflictes
sentimentals dels membres d’aquesta peculiar família on, a més
a més, les dones són majoria, i no gens per atzar, es plantegen
qüestions sobre el masclisme, el gènere, la tradició, els models
de família, l’ètica personal o la coherència amb els propis ideals.

Autora: Tena
Traducció i direcció Ricard Gázquez
Grup Estable de l’Aula de Teatre

Programació

Dimecres 3 d’abril, a les 10.00 h

De algún tiempo a esta parte, de Max Aub
Direcció i interpretació d’Esther Lázaro
Organitza: Departament de Filologia Hispànica
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dilluns 1 d’abril, a les  8.30 h

De algún tiempo a esta parte, de Max Aub
Direcció i interpretació d’Esther Lázaro
Organitza: Departament de Filologia Espanyola
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dimecres 10 d’abril, a les 13.00 h

Las piedras de San Lorenzo (2016),
de Manuel Gago
Cicle de Cinema  Arqueològic FICAB
Organitza: CORE en Patrimoni UABCei i Facultat de Lletres de la
UAB
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 30 d’abril, a les 18.00 h

Tres Hiverns, de Tena
Grup Estable de l’Aula de Teatre de la UAB
Cicle: Escena UAB
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

teatre

cinemaDimarts 2, a les 9.45 h

El exorcista (1973), de William Friedkin
Cicle de Cinema: Els obscurs anys 70
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

músicaDimecres 3 d’abril, a les 13.30 h

Actuacions musicals Campus SIS
Jordina Roca i Albert Rodas i Màrius Alfambra
Organitza Campus SIS
Lloc: Plaça del Coneixement

cinemaDijous 4 d’abril, a les 13.00 h

Preestrena de cinema
Un pueblo y su rey (2018), Pierre Schoeller
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

cinemaDimarts 9 d’abril, a les 9.45 h

Pat Garret y Billy el niño (1973),
de Sam Peckinpah
Cicle de Cinema: Els obscurs anys 70
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

dansaDilluns 29 d’abril, entre les 12.30 h i les 14.30 h

Dia Internacional de la Dansa
Aula de Dansa i la Cia. Los Moñekos
Lloc: Plaça Cívica

Dimarts 30 d’abril, a les 12.00

Deseando amar (2000), de Wong Kar-Wai
Cicle de Cinema Melodrama i amors impossibles
Organitza: Facultat de Comunicació
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

música

teatreDilluns 29 d’abril, a les 18.00 h

Tres Hiverns, de Tena Stivicic
Grup Estable de l’Aula de Teatre de la UAB
Cicle: Escena UAB
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 30 d’abril, a les 15.30 h

Converses Literàries
Katixa Agirre, escriptora basca
Iolanda Zúñiga, escriptora gallega
Organitza: Minor en Estudis Gallecs i Bascos de la UAB
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Abril


