
DIUMENGE, 25 MARÇ 2012 LAVANGUARDIA 63

Barcelona ciutat

Sopes del Món Mundial. Avui se cele-
bra la novena edició d’aquest festival
en el qual es poden tastar sopes de
les més diverses procedències. Tam-
bé hi haurà circ, blues i batucades.
Via Júlia, entre la Marquesina i la pl.
Francesc Layret (a partir de les 11 h).

Off Menu. Durant aquests dies se ce-
lebra tot un seguit d’activitats gratuï-
tes paral·leles a la fira Alimentària.
Avui les empreses Deliterranea i
Openhouse celebren l’Off Mercat,
una mostra de productes que for-
men part de la dieta mediterrània i
que difícilment arriben a tothom pels
canals de distribució habituals.
Ra. Passatge de Mil Vuit-Cents (d’11 a
16 hores). www.offmenu.org

Farsa y Justicia del Corregidor. Repre-
sentació d’aquesta obra a càrrec del
Grup DAE.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat, s/n
(12 hores). Gratuït.

Dia Mundial del Teatre. Acte organit-
zat per l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya, els teatres pú-
blics i l’Associació d’Actors i Direc-
tors, conduït pels actors Pep Cruz i
Mercè Arànega, i amenitzat per l’Al-
ways Drinking Marching Band.
Plaça Catalunya (a partir de les 12 h).

Concert solidari a favor del projecte ‘Jo-
ves a l’atur’ de Càritas. Concert a càr-
rec de M. Àngels Miró, soprano, i M.
Teresa Monclús, piano. Interpreten
obres de Bach i Fauré, entre d’altres.
Església Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores). Aportació voluntària.

30minuts demúsica a l’Ateneu.Adria-
na Ferreira, flauta, i Isolda Crespi, pia-
no, ofereixen tres concerts de mitja
hora cadascun. Interpreten obres de
Poulenc i Saint-Saëns entres d’altres.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18, 19
i 20 hores). 8 euros per sessió.

‘The Passion of Our Lord’, de Butler.
Concert a càrrec de la Coral Caelum,
de l’Associació del Personal de La Cai-
xa, amb Frederic Oller al piano. Diri-
geix Òscar Peñarroya.
Monestir de Sant Pere de les Puel·les.
Anglí, 55 (18 hores).

Les Veus del Meam. Concert de cançó
iberoamericana per Maria Miró, so-
prano, i Eugènia Gassull, piano. 14
euros, inclou la visita al museu.
Museu Europeu d’Art Modern. Barra
de Ferro, 5 (18 hores).

‘Passió segons Sant Marc’, de Rein-
hard Keiser, versió de Bach. Concert a
càrrec del Cor Bach de Sant Miquel
de dels Sants, el Cor Ecumènic Jubila-
te, el Cor Waldenbuch-Detennhau-
sen, solistes, una orquestra de corda
i orgue. Aportació voluntària.
Església de Sant Miquels dels Sants. Es-
corial, 163 (19 hores).

OrfeóRock! Concert a càrrec d’Steven
Munar & The Miracle Band.
L’Orfeó Gracienc. Astúries, 83 (19 ho-
res). 5 euros.

L’entornmusical de Delacroix. Concert
a càrrec de la formacions de corda
Kuss Quartet. Interpreta obres deMo-
zart i Brahms. 12 euros.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (19.30 hores).

Els concerts de l’Apolo. Concert a càr-
rec de la Barcelona Jazz Orquestra
acompanyada per la cantant Debo-
rah Carter.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113
(20.30 hores). 12 euros.

Cicle de cinema de Hong Kong. Avui es
projecta la pel·lícula Gallants, de De-
rek Kwok i Clement Cheng, 2010.
Cinemes Méliès. Villarroel, 102
(22.30 hores). 3 euros.

Barcelona

MOLINS DE REI (Baix Llobregat)
ContraBaix. Concert de jazz a càrrec
de la pianista japonesa Eri Yamamo-
to, acompanyada deMasa Kamaguc-
hi, contrabaix, i David Xirgu, bateria.
Traska Truska. Passeig del Terraplè, 82
(19.30 hores). 12 euros.

Girona

GIRONA (Gironès)
Clàssica. El reconegut i virtuós pianis-
ta rus Arcadi Volodos ofereix un con-
cert amb obres de Schubert, Brahms
i Liszt. 32 o 39 euros.
Auditori. Pg. de la Devesa, 35 (19 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D ues cuineres de
prestigi, Carme
Ruscalleda i Ada
Parellada, apadri-

nen aquesta obra teatral. Al
cap i a la fi,Un disgust danès,

que Elena For-
tuny i Ota Vallès
representen fins
a l’1 d’abril vinent
al teatre Tanta-
rantana, dóna vi-
da a les dues propietàries
d’un prestigiós restaurant,
l’Olga i la Lídia, dues ami-
gues inseparables que les cir-
cumstàncies forçaran a des-
cobrir els límits de la seva
amistat.
L’autor i director de

l’obra, Jumon Erra, conegut

pels seus treballs com a actor
i guionista a la televisió i la
ràdio, explica que el text, el
primer que signa ell que s’es-
trena, va partir d’una imatge
que tenia al cap: dues dones
que, a la nit, després de la jor-
nada de treball al restaurant,
quan aquest lloc públic on la

gent s’explica co-
ses tan íntimes ja
és buit, cuinen
per a elles matei-
xes i s’asseuen a
una taula. I tenen

moltes coses a dir-se. So-
bretot perquè l’Olga ha rebut
una oferta per encarregar-se
d’un prestigiós restaurant a
Copenhaguen després
d’anys d’encarregar-se, a cau-
sa d’un problema greu, del
restaurant de la Lídia. I del
seu fill.

El transcurs de l’obra farà
emergir secrets imisteris, pe-
rò, sobretot, posarà en qües-
tió, explica Erra, una cosa tan
important per a la seva gene-
ració com l’amistat. “Pensem
que la família que triem, la pa-
rella, els amics, ésmés impor-
tant que la que ens ve dona-

da. Però, fins a quin punt re-
sisteix de debò una amistat,
on es trenca la corda, què ens
devem als amics, quin com-
promís tenim realment amb
ells?”. I és que, recorda a la
presentació de l’obra Ada
Parellada, “és molt perillós
quedar-se a parlar al restau-
rant després que marxin els
clients de l’últim torn. Portes
tot el dia a la motxilla, amb
les coses que han anat mala-
ment acumulades. Millor al
matí següent”.c

Ota Vallès
i Elena
Fortuny
en una
escena d’Un
disgust danès
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Ota Vallès i Elena Fortuny són dues amigues que regenten un res-
taurant i que tenen moltes coses a explicar-se a ‘Un disgust danès’,
una obra escrita i dirigida per Jumon Erra que explora els límits de
l’amistat per a unes generacions en què la família elegida ha estat
més important que la família que ve donada per la vida.

‘UN DISGUST DANÈS’
Teatre Tantarantana
Flors, 22. Barcelona

Fins a l’1 d’abril
www.tantarantana.com

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