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Barcelona ciutat

Vine a pintar al Turó Park. Obertura
del concurs de pintura Turó100 orga-
nitzat amb motiu del 100 aniversari
del parc, i inscripcions.
Turó Park (a partir de les 10 hores).

EXPOelèctric Fórmula-e. Segona edi-
ció d’aquest esdeveniment dedicat a
la promoció del vehicle elèctric. Avui
els que s’hi acostin podran experi-
mentar la sensació de conduir un ve-
hicle de zero emissions.
Arc de Triomf (de 10 a 20 hores).
www.expoelectric-formulae.cat

Hipnotik Festival. Dotze hores de mú-
sica, competicions, hip-hop dance,
conferències i audiovisuals. La nove-
na edició d’aquest festival es propo-
sa ser la més interactiva i per això
aposta fort per les xarxes socials.
CCCB. Montalegre, 5 (de 12 del mig-
dia fins a la mitjanit). 22 euros.
www.cccb.org

Mil gritos tiene la noche. L’associació
El Buque Maldito projecta aquesta
pel·lícula de terror dirigida pel desa-
paregut director valencià Juan Pi-
quer Simón, el 1982. Durant la pro-
jecció hi serà present l’actriu May
Heatherly. Gratuïta.
Espai Jove Garcilaso. Garcilaso, 103
(18 hores).

Concerts de la Diada Nacional de Cata-
lunya. Concert a càrrec de la Societat
Coral L’Ideal d’en Clavé, Coral Canti-
corum i la Banda Simfònica
Roquetes-Nou Barris.
Pati del Districte de Nou Barris. Plaça
Major de Nou Barris (18.30 hores). En-
trada lliure.

El Sobrino del Diablo. Concert
d’aquest artista acompanyat per Jua-
ko Malavirgen.
Bar Roxanne. Martínez de la Rosa, 27
(20 hores). 6 euros.

Blues. Concert a càrrec de Monica
Green. Gratuït.
Terrassa del Maremagnum (21 h).

Spooky Prom. Setena edició d’aques-
ta festa amb concerts dels grups Ho-
la Ghost, Spook&The Ghouls, Eyacula-
ción Post Mortem i Motorzombis. A

més a més es podrà veure l’exposi-
ció col·lectiva Weird YearBook.
Espai Jove Les Basses. Teide, 20 (21
hores). 15 euros.

Festamajor del Poblenou. A la progra-
mació d’avui destaca el Correfoc de
FestaMajor (inici, 21.30 h, plaça Ber-
nat Calvó).
http://festamajorpoblenou.word-
press.com/

Gran gala de flamenc. Concert d’ale-
gries, buleries, fandangos i segui-
riyas. De 20 a 45 euros.
Palau de la Música (21.30 hores).

The Sheishos. Concert d’aquesta ban-
da que va començar fent versions de
The Beatles i The Beach Boys i avui
dia han assolit una identitat pròpia
amb melodies enginyoses que es
mouen entre el pop-rock, el jazz i la
música culta. 5 euros.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (21.30
hores).

Barcelona

GALLIFA (Vallès Occidental)
LaRambla de les Floristes.Representa-
ció d’aquesta obra de Josep Maria
de Sagarra. 5 euros.
Santuari Ecològic (20 hores).

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Festa de la Solidaritat. Parades de les
oenagés de la ciutat, espectacle de
clown i malabars, música africana i
tota mena de tallers.
Plaça Prat de la Riba (a partir de les
17.30 hores).

SITGES (Garraf)
20è Concurs JosepMirabent i Magrans
de cant i música de cambra. Avui se
celebren les audicions de música de
cambra d’aquest concurs al llarg de
tot el dia. Entrada lliure.
Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges
(de 10.30 a 21 hores).

Girona

L’ESCALA (Alt Empordà)
XV Festa de la Sal. La Festa del Patri-
moni Immaterial. Durant tot el dia se
celebra aquesta festa marinera.
Platja de L’Escala (de 10 a 24 hores).
http://noticies.lescala-empuries.com/

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l teatre Akadèmia,
situat al costat de
la plaça de Fran-
cesc Macià de Bar-

celona, reobre les portes des-
prés d’un període d’obligat

tancament per
obres a l’edifici
en el qual es tro-
ba, obres que han
portat l’entrada i
les taquilles defi-
nitives del teatre al carrer
Buenos Aires. I que ara per-
meten que aquest petit espai
d’investigació i exhibició co-
mandat per Mercè Mana-
guerra torni a la cartellera
amb una obra del teatre isa-
belí que el mateix Declan
Donnellan va adaptar fa poc:

Llàstima que sigui una puta!,
de John Ford, una peça so-
bre l’incest abordada per la
companyia La Pell, que diri-
geix Anna Estrada, professo-
ra de veu i interpretació a
l’Institut del Teatre.
Estrada explica que fa 25

anys va veure l’obra a Lon-

dres i la va impac-
tar. I junt amb jo-
ves actors que co-
manda ha cons-
truït una obra, el
tema principal de

la qual continua sent tabú.
“És un serial del segle XVII.
Una història d’amor entre
dues persones adultes que
són germans que mostra el
pes dels condicionaments
socials, del judici de la socie-
tat, en les nostres decisions
individuals i les nostres vi-

des”, explica la directora.
Com que volen que el seu

teatre connecti amb la socie-
tat actual, han prescindit del
vers ambuna traducció realit-
zada per Josep Maria Figue-
ras i l’adaptació dramatúrgi-
ca a càrrec de Lluís Soler. Al
cap i a la fi, l’obra presenta,

assenyala, personatges molt
contemporanis, gent que rao-
na amb els germans, que no
està d’acord amb ells però tot
i així està al seu costat.
El resultat és una contun-

dent tragèdia que, explica Es-
trada, va estar temps censura-
da. Una obra en què, d’aquí
ve el nom de la companyia,
La Pell, han intentat que el
treball físic i la memòria sen-
sorial nodreixin la paraula i
l’obra. “Sento, doncs existei-
xo”, conclou.c

Una escena
de Llàstima
que sigui
una puta!,
al reobert
Akadèmia
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]En espera de la seva reobertura oficial, el teatre Akadèmia torna
ja a la cartellera barcelonina amb ‘Llàstima que sigui una puta!’,
un clàssic del teatre isabelí obra de John Ford que aborda un tema
encara tabú, l’incest, i que la companyia La Pell aborda en prosa
amb adaptació dramatúrgica de Lluís Soler

LLÀSTIMA QUE SIGUI
UNA PUTA!

Teatre Akadèmia
Buenos Aires, 49. Barcelona

Hasta el 30 de setembre
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La marca de cápsu-

las de café Nespresso

ha presentado el do-

cumental “Las 1001

formas de tomar café

en España”, en el cual

muestra la tradición

gastronómica y los

rituales que existen

alrededor de esta be-

bida en un viaje por la

geografía española.

La primera parte de

este documental se

presentó en el marco de la final del 41º Torneo Internacional BMW

de Polo de Sotogrande (Málaga), Nespresso reunió a 260 invitados

en una fiesta de inspiración oriental, que tuvo como anfitriones al di-

rector de Nespresso España, Jean Marc Dragoli, y a la modelo sueca

Helen Swedin.

Nespresso cuenta con 55 boutiques en toda España y con una red

de más de 2.400 puntos de recogida de en todo el país.

Nespresso presenta el documental

�Las 1001 formas de tomar café en España�

La modelo sueca Helen Swedin presentó el estreno del
documental de Nespresso
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