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Barcelona ciutat

No sin mi peluquero. Un centenar de
perruquers pentinaran gratuïtament
a totes les persones que es presentin
amb l’eslògan de la campanya escrit
de manera ben visible.
Acadèmia L’Oréal Professionnel. Còrse-
ga, 302 (d’11 a 17 hores).

Xarxa de transports de Catalunya. Tau-
la rodona amb Salvador Curcoll,
Xavier Fageda, Anna Matas i
Joaquim Nadal.
Col·legi de Periodistes. Rambla Catalu-
nya, 10 (18.30 hores).

Societat contemporània: És possible,
un estat català? La sessió d’avui
d’aquest cicle du per títol Catalunya,
Europa, el món. Les relacions interna-
cionals. Hi intervenen Jaume Saura i
Mar Campins, doctors en Dret.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

La Claqueta. Dins d’aquest cicle, es
projecta la pel·lícula Mammuth, de
Benoît Delépine i Gustave Kervern,
França, 2010 (VOSE). A continuació
hi haurà un cinefòrum a càrrec de
Joan Millaret, crític de cinema.
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongue-
ras. Riera Blanca, 1-3 (19 h). Gratuïta.

El Documental del Mes. Projecció de
El planeta dels cargols, de Seungjun
Yi. Corea del Sud (2011), VO en co-
reà subtitulada en català.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.
Pl. Carmen Laforet, 11 (19 hores). Gra-
tuïta.

De l’amor, la mentida i la persuasió.
Presentació d’aquest llibre de Sebas-
tià Serrano, a càrrec d’Albert Om.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Rebecca. Cinefòrum amb aquesta
pel·lícula d’Alfred Hitchcock, presen-
tada per Lluïsa Bertran.
Ass. de Veïns Badal, Brasil i la Bordeta.
Daoiz i Velarde, 30 (19 hores).

Hong Kong: un lloc privilegiat per a la
inversió a la Xina. Ponència a càrrec
de Siegfried Verstappen, senior in-
vestment promotion executive, In-
vestHK. Col·loqui.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).
Inscripció a: lalvarez@casaasia.es

Viatge a Islàndia, illa de foc i de gel.
Conferència a càrrec de David Raba-
dà, geòleg i escriptor.
Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent de
l’Olla, 104 (19 hores).

La postfotografia. Conferència a càr-
rec de Joan Fontcuberta, comissari
de l’exposició From here on. D’ara
endavant.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

De l’amor, la mentida i la persuasió.
Presentació d’aquest llibre de Sebas-
tià Serrano.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Tú eres mi asesino. Presentació
d’aquesta novel·la d’Eugenia Tus-
quets, a càrrec de Pilar Eyre.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

Eliminating Poverty in Ten Years. Con-
ferència a càrrec de Nicholas Negro-
ponte, fundador i president emèrit
del Media Lab del Massachussets Ins-
titute of Technology (MIT) i fundador
de l’associació One Laptop per Child
(Un ordinador per nen).
IAAC. Pujades, 102 (19.30 hores).

Josep Maria de Sagarra, ‘Vida priva-
da’. Narcís Garolera parla d’aquesta
obra considerada la novel·la emble-
màtica de Barcelona.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Aspectes tecnològics, ecològics i econò-
mics del vehicle elèctric. Conferència a
càrrec de Josep M. Castells, enginyer
elèctric.
EcoConcern-Innovació Social. Mare de
Déu del Pilar, 15 (19.30 hores).

Canta’m un conte. Contes i cançons
de molt lluny per Susana Tornero.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

Clàssica a la Reial Acadèmia. Nataliya
Borisyuk, violí, i Jaume Torrent, gui-
tarra, interpreten el programa Virtuo-
sisme italià i català, amb obres de
Corelli, Paganini, Enric Granados o
Joaquim Nin.
Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi. Passeig Isabel II, 1
(20.15 hores). 12 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n quartet de cor-
da, tres actors can-
tants i deu contes
molt especials.

Tan especials, que n’hi ha un
que els set nans de Blancaneu

es queden sense
feina a la mina i
s’han de buscar la
vida, fent de
gnoms de jardí o
treballant a El se-
nyor dels anells. En un altre,
són les pastilles les que por-
ten Alícia al país de les mera-
velles. I en un tercer, els tres
porquets volen deixar de viu-
re a la cort bruta i recorren
les oficines bancàries bus-
cant una hipoteca assequible,
sense cap èxit.

Es tracta deCuentos cruen-
tos, un llibre de Dino Lanti
–pseudònim que amaga un
professor català– que s’ha
convertit amb gran èxit en un
espectacle musical. Un reci-
tal dramatitzat, com ho defi-
neix el seu director, el mexi-
cà Hugo Guzmán. I l’èxit ha

fet que, després
d’un mes a la car-
tellera i havent de
deixar pas a una
altra obra, el tea-
tre Gaudí hagi

buscat un forat per poder se-
guir oferint l’obra, que a par-
tir d’ara es veurà els dimarts i
dimecres fins al 12 de juny.
Cuentos cruentos posa en

escena deu dels 40 relats del
llibre homònim gràcies a les
cançons compostes i interpre-
tades en directe pel quartet

de corda V.O. Quartet –qua-
tre noies procedents del Reg-
neUnit, Nova Zelanda, el Ca-
nadà i França– i a tres actors
catalans –MarionaGinès, Xa-
vi Duch i Joan Rigat– que els
narren, els canten i els hi do-
nen vida. I que ho fan enmig
d’un ambient bucòlic, espel-

mes incloses, i amb vestits
que recorden l’Anglaterra vic-
toriana, molt influïts per Ed-
wardGorey i TimBurton. Un
ambient que contrasta amb
els temes dels contes, rabiosa-
ment contemporanis, i que
queda rematat per la música:
els espectadors veuran com
dos violins, una viola i un vio-
loncel interpreten des de clàs-
sics modernitzats fins a hip-
hopo tecno.Un tecno que, es-
clar, sona mentre Alícia viu
les seves meravelles.c

Una escena
de Cuentos
cruentos, que
es representa
al teatre
Gaudí
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Una Ventafocs obesa que trenca totes les sabatetes de vidre, els
nans de Blancaneu sense feina a la mina i una Alícia que arriba al
país de les meravelles mitjançant al·lucinògens són alguns dels parti-
culars relats de ‘Cuentos cruentos’, un llibre convertit en espectacle
musical que està aconseguint un gran èxit al teatre Gaudí.

‘CUENTOS CRUENTOS’
Teatre Gaudí Barcelona

Sant Antoni Maria Claret, 120
Fins al 12 de juny

www.teatregaudibarcelona.com

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