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Barcelona ciutat

Fira Mercat de Mercats. Entre avui i
diumenge se celebra aquesta fira en
la que hi haurà més de 130 parades
que oferiran productes agroalimenta-
ris de proximitat.
Av. Catedral i av. Francesc Cambó
(avui, de 12 a 20 h, demà de 10 a 20
h, i diumenge, de 10 a 19 hores).

Catalunya negra. Projecció d’aquest
documental de Gilbert-Ndunga Nsan-
gata, en el que analitza els conflictes
d’identitat de la segona generació
de catalans d’origen subsaharià.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (18.30 hores).

La lectura dels textos com excusa
d’una interpretació integrista. Confe-
rència i debat amb Teresa Forcades,
monja benedictina, doctora enmedi-
cina i teologia.
Centre Cultural Sant Pere. Sant Pere
més Alt, 25 (19.30 hores).

Say it loud! Inici d’aquest cicle de mú-
sica negra amb la projecció del docu-
mental Soul power, de Jeffrey Levy-
Hinte (19.30 hores) i la festa inau-
gural en la que es presentarà la cer-
vesa negra artesana Say it Loud! i hi
haurà jam sessions amb P. Jacob, IO
Spreatz & El Tornado + The
Neighbours (22 hores). Gratuït.
La Farinera del Clot. Gran Via, 837.
www.sayitloud.cat

Rastres de Portugal. Dintre d’aquest
cicle musical, concert de Loop Sta-
tion, i degustació de productes de
Portugal.
Ateneu Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
4-5 (19.30 hores).

NaoYik.Projecció d’aquest documen-
tal del cineasta David Aguilar que, a
través de les cartes de FrancesWilkin-
son, una jove anglesa que va viure a
la Xina entre els agitats anys 30 i 50,
condueix fins a la Xina actual.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19.30
hores). Entrada lliure.

Festival Calicanto+Calicuento 2012.
Presentació de la cinquena edició
d’aquest festival que se celebrarà el
2 de novembre al Centre Artesà Tradi-
cionàrius, amb la presència d’alguns

dels artistes convidats. En acabar Jo-
sé Zuleta farà una lectura poètica.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

CageMixTuring. El col·lectiu d’art so-
nor Orquestra del Caos dedica aques-
ta sessió a recordar les figures de
John Cage i Alan Turing. Gratuït.
CCCB. Montalegre, 5 (20 hores).

Guitarra clàssica. Concert d’Alan
Shawn acompanyat d’un quartet.
Espai Putxet. Marmellà, 13 (20 ho-
res). Reservar al 934-186-035.

Cant Coral. Concert del Jove Cor de
Cambra de Catalunya.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores).

Jo mai mai. Concert de Joan Dausà i
els Tipus d’Interès.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Entrada gratuïta.

Gipsy Lou Sessions. Concert de Troffa-
Hamra i Javier Manzanarez.
Gipsy Lou. Ferlandina, 55 (21.30 ho-
res). Entrada gratuïta.

Concerts de tardor. Concert de bossa
nova a càrrec de Mary Swanson i
Cesc Pascual. Gratuït.
La Sedeta. Sicília, 321 (22 hores).

El generador. Música reggae amb
Oh! peta.
Centre cívic Can Basté. Passeig Fabra i
Puig, 274 (22.30 hores). Gratuït.

Barcelona

MANRESA (Bages)
Demolició d’esglésies de Manresa el
1936. Projecció continuada d’imat-
ges inèdites dels enderrocs d’esglé-
sies, el 1936.
Museu Comarcal. Via Sant Ignasi, 40
(divendres i dissabtes de 10 a 14 i de
17 a 20 h, diumenges, de 10 a 14 h).

Girona

PALAMÓS (Baix Empordà)
Converses de Taverna. La xerrada
d’avui porta per títol On anem a pes-
car avui? Estratègies dels pescadors.
Ca la Pepa Caneja. Plaça de Sant Pere,
14 (19 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Z
immermann & De
Perrot tornen amb
el seu teatre silen-
ciós. “No ens agra-

da gaire parlar”, riuen. Un
teatre visual que uneix circ,

dansa, música i
molt d’humor. I
que avui i demàar-
riba a Temporada
Alta amb Hans
was Heiri (Hans
era Heiri), una obra molt físi-
ca i amb una escenografia
gairebé impossible: Martin
Zimmermann,Dimitri de Per-
rot i cinc intèrprets provi-
nents delmóndel circ i la dan-
sa s’enfronten a uns volums
en moviment que els forcen
“a enfrontar-se al descone-

gut, a reaccionar i adaptar-se.
I així, a parlar de si matei-
xos”, expliquen els creadors.
Un joc molt pertinent en

una obra que, expliquen, es
diverteix amb les contradic-
cions de la identitat de les
persones: “La peça és com
una gran rentadora que ho

barreja tot i ja no
sabem massa bé
qui som i què per-
tany aqui. La iden-
titat de tots can-
via, i alguns s’aga-

fen a coses molt concretes,
mentals o físiques. A la vida,
estem agafats per forces exte-
riors, i després cadascú inten-
ta trobar el seu propi lloc”.
Pels creadors, el seu uni-

vers és tragicòmic: veuen la
vida com un absurd i miren
d’avançar rient de si matei-

xos i dels altres, intentant en-
tendre, anar més enllà. Sem-
pre partint de l’observació: a
Hans was Heiri, de veure
que, després de 15 anys treba-
llant plegats, comencen a as-
semblar-se moltíssim, a par-
lar igual. I que la gent acaba
assemblant-se –o ho intenta–

al grup a què pertany. “Neces-
sitem ser d’un grup perquè
ens conforta, ens fa sentir res-
pectats. I alhora necessitem
individualitat, saber què hi
ha dins de nosaltres”. I
d’aquest xoc surt l’obra, de
veure com canviem quan es-
tem a casa i quan estem amb
els altres, de reaccions absur-
des per la necessitat de dife-
renciar-nos... “En realitat
–somriuen–, som molt més
semblants del que creiem o
del que volem fer veure”.c

Una escena
de Hans was
Heiri, que es
representa al
Municipal de
Girona
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Si fa dos anys van presentar al festival Grec de Barcelona tres de
les obres amb què han aconseguit el reconeixement unànime durant
els últims anys, ara els suïssos Zimmermann & De Perrot porten la
seva barreja de circ, teatre, dansa i música a Temporada Alta amb
‘Hans was Heiri’, un espectacle que juga amb la identitat

‘HANS WAS HEIRI’
Festival Temporada Alta

Teatre Municipal de Girona
Divendres 19 i dissabte 20
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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