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A MÉS

Divendres, 30
CERÀMICA Terrània, el festival
internacional de ceràmica artística
de Montblanc, invita en el seu
tercer aniversari 41 ceramistes de
tot Europa. Avui, primer dia
d’aquesta fira, s’obre el mercat
d’exposició i venda (18.00 hores) a
l’antiga església de Sant Francesc.
Dissabte i diumenge hi haurà
tallers, exposicions i música, i els
artistes treballaran el fang davant
el públic.Plaça de Sant Francesc
(MONTBLANC). Gratuït.

CAVALLS El xou Cómo bailan
los caballos andaluces (entrades
esgotades) és un dels reclams del
saló Equus Catalònia, que ofereix
també espectacles de doma i
fantasies eqüestres (a les 17.30
hores) i un concurs de doma
clàssica (a les 10.00 hores).
PALAU DE FIRES (Passeig de la
Devesa, Girona). De les 10.00 a
les 19.00 hores. Entrada: 9
euros.

¡Passin i vegin!

El festival itinerant Boulevard of Broken Dreams s’instal.la
dues setmanes a Barcelona amb unamostra multidisciplinària
de dansa, música, circ i cabaret, en carpes i a l’aire lliure.

Dissabte, 1
SOLTER I FELIÇ Els
imparells (solters, separats, viudos)
són tres milions a Espanya, un
col.lectiu en alça que trobarà tot el
que necessita (viatges, oci, esport,
salut, estètica i també agències
matrimonials) al primer Saló
Singles.PALAU DE
CONGRESSOS (Fira de
Barcelona). De les 10.00 a les
20.00 hores (diumenge, de les
10.00 a les 19.30). 6 euros els
dos dies.

POUS DE GEL Abans que es
generalitzés el consum de gel de
fàbrica, el natural es conservava en
neveres excavades a terra. Lleida
conserva dos pous de gel del segle
XVII que es van utilitzar fins a finals
del segle XIX per conservar els
aliments. Tapats amb una cúpula,
arriben a fer 14metres. Avui
s’acaba la temporada de visites.
MURALLES DE LA SEU VELLA
(Lleida). Reserves en el 97 370
03 94. Gratuït.

Diumenge, 2
VIDRIERES Ambmotiu de les
Jornades Europees del Patrimoni,
s’organitza un taller sobre les
eines, el material i les tècniques per
crear els finestrals de vidres de
colors que adornaven les
construccionsmedievals. Els
participants podran fabricar la seva
pròpia vidriera.MUSEU
D’ARQUEOLOGIA (Plaça de
Santa Llúcia, Girona). 12.00
hores. Preu: 1,80 euros.

CARBASSES DE PES
L’any passat, un exemplar de 237
quilos es va emportar el premi en
el concurs de carbasses gegants.
En la setena edició de la fira, hi
haurà unamostra gastronòmica i
també concursos de cuina
(competiran truites de carbassa o
carbassó) i de fanalets fets amb
carbasses buides. LOCAL SOCIAL
(Esponellà, Pla de l’Estany). De
08.00 a 19.00 hores. Gratuït.

TEATRE DE CARRER CONTACTE AMB ELS ARTISTES

ELENA SEVILLANO
esevillano@elperiodico.com

Competència de colles de Reus, Terrassa i Valls

S i tenim en compte la declaració d’inten-
cions dels responsables de les colles que
aniran diumenge a Reus, la jornada, en

conjunt, es podria convertir en la millor de l’any,
encara que a la plaça del Mercadal ja s’han vist
molts dels millors castells, com el quatre de nou
net, el dos de nou, el pilar de vuit i el nou de vuit.
Els Joves Xiquets de Valls volen el dos de vuit net;
la Vella de Valls, el cinc de vuit, els Minyons de
Terrassa apunten cap al quatre de nou net, i l’ob-
jectiu dels Castellers de Vilafranca és qualsevol
castell de gamma extra, a excepció del tres de deu
i el dos de nou sense manilles. Els Xiquets de Reus

volen provar sort amb el tres de vuit. La jornada
constarà de tres rondes per colla, a més dels pi-
lars, i només hi ha dret a una repetició.

Una altra cita interessant serà a Lleida. Allà,
els Capgrossos de Mataró provaran el primer pilar
de set de la seva carrera, i el tres de nou. Els acom-
panyaran amb castells de vuit els Xicots de Vila-
franca i també els Castellers de Lleida. JOSEP A.

FALCATO

REUS Diumenge. 11.00 h. PLAÇA DELMERCADAL

LLEIDA Diumenge. 12.30 h. PLAÇA DE LA PAERIA

CASTELLS
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C
om a les fires de va-
rietats de les pel.lícu-
les antigues, en què
els artistes es planta-
ven a l’entrada de les

seves paradetes per temptar el
vianant curiós, el Boulevard of
Broken Dreams pretén ser un
espai obert per on el públic pu-
gui passejar, beure, menjar i, en
el seu moment, entrar a veure

els espectacles de dansa, circ,
teatre i música que el sedueixin.

El festival itinerant, que s’orga-
nitza des de fa 20 anys a Holan-
da i ha passat per diversos
països europeus, torna a Barce-
lona després del fracàs de
públic de la primera edició
(l’any 2002 va tenir poca as-
sistència perquè va coincidir
amb la Mercè) i el millor gust de
boca de l’any passat. El tracte és
el següent: el visitant entra al re-
cinte gratis i només paga per les
atraccions que li interessin. Ho
tindrà difícil, perquè hi ha mol-
ta oferta on triar.

Humor, malabars, cabaret, dan-
sa –amb la companyia de Conny
Janssen–, teatre musical –amb

la companyia Orkater– i també
les aportacions dels estudiants
de l’Institut del Teatre de Barce-
lona conformen l’oferta teatral
(amb uns preus que van dels 4
als 6 euros). També hi haurà ci-
ne a l’aire lliure i altres tipus
d’atraccions, per a les quals els
mateixos artistes venen les en-
trades que donen accés a la car-
pa (el preu oscil.la entre 1 i 4
euros).

Javier Mariscal presentarà la se-
va instal.lació titulada Tú, sin ti i
al Café Yo, una caseta de fusta,
s’hi donaran cita altres artistes
catalans. Hi haurà també pro-
postes tan marcianes i inaudites
com una discoteca silenciosa,
un cine individual i un tocadis-
cos vivent.

BON HUMOR ELS ARTISTES DEL BOULEVARDOF BROKEN DREAMS POSEN ELMILLOR SOMRIURE PER SEDUIR EL PÚBLIC.

BOULEVARD OF
BROKEN DREAMS
LLOC: Fonts de Montjuïc
HORARI: De 18.00 a 01.00 hores.
Fins al dia 12
PREU: Entrada gratuïta al recinte i
actuacions entre 1 i 7 euros

SARDANES

AGRAMUNT Dissabte

AVINGUDA D’AGUSTÍ ROS (tarda)

Concurs de colles

Cobla Riella

BARCELONA Dissabte

RAMBLA STA. MÒNICA (matí)

Cobla Jovenívola de Sabadell
PLAÇA DELMAR (tarda)

Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Diumenge

PLAÇA DE LA VILA (matí)

Cobla Rambles
PLAÇA DEL CONGRÉS (matí)

Cobla Sabadell
PLAÇA SANT JAUME (tarda)

Cobla Rambles

BERGA Divendres

PASSEIG DE LA PAU (tarda)

Cobla Pirineu

CASSÀ DE LA SELVA Diumenge

PASSEIG DE VILARET (tarda)

Aplec

Baix Empordà / Flama de Farners

CORNELLÀ DE LLOBREGAT Diumenge

PLAÇA DE LA SARDANA (matí)

Concurs de colles

Cobla Vila d’Olesa

LA GARRIGA Diumenge

ERMITA ST. CRISTÒFOR (matí)

Aplec

Cobla Canigó

MALGRAT DE MAR Dissabte

CAN CAMPASSOL (nit)

Cobles Els Rossinyolets i Cadaqués

Diumenge

PARC DE FRANCESC MACIÀ (matí i

tarda)

Cobles Jovenívola de Sabadell, Els
Montgrins, La Principal del Llobre-
gat i Selvatana

MANRESA Dissabte

PLAÇA DE CLAVÉ (tarda)

Cobla Ciutat deManresa

MARTORELL Diumenge

JARDÍ EL PROGRÉS

Cobles Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona, Ciutat de Cornellà i Mil.lenària

RUBÍ Dissabte

PL. CATALUNYA (tarda i nit)

Jovenívola de Sabadell, Ciutat de
Girona i La Principal del Llobregat

SABADELL Diumenge

SANTUARI LA SALUT (matí)

Cobla Contemporània

SANT QUIRZE DE BESORA Dissabte

PLAÇAMAJOR (tarda)

Cobles Lluïsos i La Principal d’Olot

Diumenge

PARCMUNICIPAL (tarda)

Cobles Ciutat de Girona, Cadaqués i
Marinada

SÚRIA Diumenge

PLAÇA DEL POBLE VELL (matí)

Cobla Súria

Per M. DOLORS BUSQUETS
i JESÚS VENTURA

RICARD CUGAT


