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Barcelona ciutat

Turó Park 100. Taller de mecànica
bàsica de bicicletes.
Turó Park (11 hores).

La fille du regiment. Representació
d’aquesta òpera ambmúsica de Gae-
tano Donizetti, a càrrec de la compa-
nyia Fan Òpera Fan.
El Molino. Vila i Vilà, 99 (12 hores).
35 euros.

Futurs ballarins. Espectacle de dansa
protagonitzat per alumnes de dansa
de l’Institut del Teatre. Gratuït.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (17 h).

Cinephone. Presentació d’aquest fes-
tival internacional de curtmetratges
realitzats amb telèfon mòbil.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Literatura del holocausto. Amb motiu
del dia internacional en Memòria de
les Víctimes de l’Holocaust (que es
commemora demà, 27 de gener),
avui té lloc una taula rodona amb
Vicenç Villatoro, escriptor, Jaime Ven-
dor, escriptor i poeta (llegirà la seva
ponència Andreu Lascorz), Antonio
Iturbe, autor de La bibliotecaria de
Auschwitz, i Camila Loew, professora
de literatura. Modera Rosina Levy.
Saló Catalònia de l’hotel Berna. Roger
de Llúria, 60 (19 hores).

Tres colorsmediterranis. Concert a càr-
rec del Cor de Cambra del Palau. In-
terpreta El fuego, de Mateu Fletxa el
Vell, versions de temes de la nova
cançó i un recull de melodies popu-
lars que es cantaven al sud de la Pe-
nínsula a l'edat mitjana. 13 euros.
Palau de la Música (19 hores).

Artistes residents 2012-2013. El barí-
ton menorquí Lluís Sintes interpreta
un repertori modernista i noucentis-
ta, acompanyat pel pianista eivis-
senc Pau Damià Riera.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores). 10 euros.

El Rebost. Dintre d’aquest cicle, con-
cert de la guipuscoana Saioa.
Euskal Etxea. Placeta Montcada, 1-3
(20 hores). 5 euros.

Cant gregorià i polifonia. La Schola

Gregoriana de Catalunya i Auditexau-
di amb l’organista Neil Cowley fan
un concert que inclou la interpreta-
ció d’obres de diversos autors. A més
faran un petit homenatge a Hilde-
gard von Bingen, mística i composito-
ra alemanya del segle XI.
Parròquia Sant Miquel dels Sants. Esco-
rial, 163 (20.45 hores).

Concert per la Pau. Concert del Cor Vi-
vace, dirigit per Tomàs Rosado.
Església de la Bonanova. Plaça de la
Bonanova (20.55 hores).

Cabaret perplex very important wo-
men. Espectacle ple de sorpreses a
càrrec de les pallassesMerche 8A, Llu-
na Albert i Marta Serena. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).

Urban Lights. Concert a càrrec
d’aquest grup format per quatre
joves de Sant Cugat. 10 euros.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (21.30
hores).

Rien à dire. Estrena d’aquest especta-
cle d’humor poètic, sense paraules i
per a tots els públics, a càrrec del
clown Leandre. 6 euros.
Ateneu Popular 9barris. Portlligat, s/n
(avui, 22 hores, demà, 18 hores).

Tangos de la Resistencia. Representa-
ció d’aquest espectacle de Sandra
Rehder i Gustavo Battaglia.
Teatre Akademia. Buenos Aires, 47-49
(22.30 hores). 15 euros.

Música cubana. Concert a càrrec del
grup Son de la Rambla.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (23.30 hores). 6 euros.

Barcelona

CAPELLADES (Anoia)
La música de Billie Holiday i Lester
Young. Concert de jazz a càrrec
d’Ignasi Terraza, piano, Joan
Chamorro, saxos i contrabaix, i An-
drea Motis, veu, trompeta i saxos.
Paper de Música. Fossar, 4 (21 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Grans Conjunts de l’Esmuc. Concert a
càrrec del Conjunt de Música Antiga.
Auditori Municipal. Passeig Ernest
Lluch, 1 (22 hores). 10 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U na obra simpàti-
ca, amable, iròni-
ca i que a més fa
pensar. Així defi-

neix el director del teatre
Tantarantana, Julio Álvarez,

la seva nova pro-
posta, Midsum-
mer. Una comè-
dia romàntica i
musical –inspira-
da en el model del
Somni d’una nit d’estiu de
Shakespeare– on dos perso-
natges en plena crisi dels 40
es troben i es perden a Edim-
burg durant el cap de setma-
na de la nit més curta de
l’any. I acaben recuperant les
ganes de viure. Una obra que
va triomfar al concorregut

festival Fringe de la capital es-
cocesa l’any 2009 i que ha es-
tat creada per David Greig,
de qui el Lliure ja havia pro-
gramat L’arquitecte.
Però si el to de L’arquitecte

era dramàtic, Midsummer,
sense deixar de tenir rere-
fons social, és una comèdia.

De fet, diu el di-
rector de l’obra,
Roberto Romei,
té estructura de
comèdia clàssica
“però fa un salt

més”. No només perquè de
vegades els protagonistes
–que interpretenCarlesAlbe-
rola i Elena Fortuny– cantin i
toquin la guitarra per expres-
sar les seves emocions, sinó
perquè hi ha canvis d’estil,
moments estrafolaris –fins i
tot una conferència dins el

cap d’un personatge– i refle-
xions sobre el que passamen-
tre està succeint. Reflexions
“sobre l’amor, els 40 anys, la
vida... Ser dins d’una màqui-
na que es repeteix i de la qual
no podem sortir”, diu Romei.
I és que Fortuny encarna

una advocada d’èxit abduïda

per la seva professió, i Albero-
la dóna vida a un home nas-
cut en un barri pobre i que
mai no ha acabat de tirar en-
davant. Dos personatges que
“fan el salt deThelma& Loui-
se a un territori que no és de
l’un ni de l’altre”, diu For-
tuny. Per això, explica Albe-
rola, “l’obra parla sobretot de
la possibilitat de canvi en les
persones, de veure que les co-
ses poden succeir, o que, per-
què succeeixin, com a mínim
cal intentar-ho”.c

Carles
Alberola
i Elena
Fortuny en
una escena de
Midsummer
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TANTARANTANA

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Carles Alberola i Elena Fortuny donen vida a un artista frustrat
que viu de negocis dubtosos i a una advocada d’èxit absorbida per
la feina. Dos personatges que es trobaran i perdran durant un cap
de setmana d’estiu a Edimburg. És ‘Midsummer’, una comèdia
romàntica i musical de David Greig dirigida per Roberto Romei

‘MIDSUMMER’
Teatre Tantarantana

C/ de les Flors, 22. Barcelona
Fins al 17 de febrer

www.tantarantana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Demà amb La Vanguardia, emporta’t
el suplement especial dedicat als nominats
i a la gala dels V Premis Gaudí.

Diumenge 27 de gener de 2013
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