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Fem d’arquitectes. Taller especial diri-
git tant a nens i nenes com al públic
adult.
La Pedrera. Provença, 261-265 (10
h). Nens, 8,5 euros; adults: 4 euros.

Fem artistes amb Playcolor! Activitats
infantils.
Abacus Còrsega. Còrsega, 269 (17.30
hores).

T’interessa. Dins d’aquest cicle, el
metge homeòpata Josep Sala Pallàs
ofereix la xerrada Nens sans amb ho-
meopatia, amb la col·laboració del
Centre Mèdic Integral.
Biblioteca Sofia Barat. Girona, 64-68
(18.30 hores).

Formes, textures, colors, blaus...matè-
ria. Inauguració d’aquesta exposició
de l’artista Anna Castelló en què juga
amb signes simbòlics sense massa fi-
guració i amb composicions plenes
de colors.
Cotxeres de Sants. Sants, 79 (19 ho-
res). Fins el 13 d’abril. Entrada lliure.

Art autodidàctic. Obertura al públic
d’aquesta exposició de Josep Mar-
tínez Guzman, un artista que crea un
estil personal tot endinsant-se en
l’impressionisme.
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. Rec-
tor Triadó, 53. Fins el 14 d’abril.

Aprèn els secrets del Ho’oponopono.
Xerrada amb María José Cabanillas,
diplomada en Psicologia i coach per-
sonal, per aprendre com es resolen
els conflictes en aquesta societat tra-
dicional hawaiana.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

La claqueta. Projecció de la pel·lícula
Agua para elefantes (Francis Law-
rence, 2011), basada en la novel·la
homònima de Sara Gruen.
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongue-
ras. Riera Blanca, 1-3 (19 hores).

La marinada sempre arriba. Presenta-
ció d’aquest llibre del periodista Lluís
Foix, a càrrec del poeta Joan
Margarit.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

Reptes teòrics i pràctics en la valoració
econòmica de la biodiversitat. Confe-
rència a càrrec d’Erik Gómez-Bagge-
thun, ambientòleg i investigador de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
bientals de la UAB. Entrada lliure.
Centre Cívic La Sedeta. Sicília, 321
(19.30 hores).

5a edició del Concert de Setmana San-
ta. El Cor Vivaldi interpreta dues ver-
sions de Stabat Mater: la de Giovan-
ni Batista Pergolesi i la d’Alberto
García Demestres. Amb Arnau Farré
(orgue), Josep Buforn (piano) i el
quartet de corda Ressonància. Diri-
geix Òscar Boada.
Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia.
Sol, 8 (20.30 hores). Donatiu orienta-
tiu, 5 euros.

Els dimarts em sentiràs. Tancament
del cicle amb el concert d’El Chico
con la Espina en el Costado, pseudò-
nim del gironí Rubén Pozo.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55
(21.30 hores). 12 euros.

Barcelona

PIERA (Anoia)
Un teatre necessari. Emmarcat en els
actes de celebració del dia mundial
del Teatre, l’actriu pierenca Elisabet
Vallès reflexionarà sobre l’actualitat
teatral. Entrada lliure.
Biblioteca. Gat Mullat, 7 (18 hores).

IGUALADA (Anoia)
‘Passió segons Sant Joan’, de J.S.
Bach. Concert ofert per l’Orquestra
Simfònica del Vallès, el Cor de l’Audi-
tori Enric Granados de Lleida, l’Orfeó
Manresà, l’Orfeó Nova Solsona i la
Coral Mixta d’Igualada. Hi participen
també Laia Frigolé (soprano), Eulàlia
Fantova (mezzo), Carles Prat (tenor),
Elías Benito (baríton) i Andreu Banús
(recitant). Dirigeix Xavier Puig.
Santa Maria d’Igualada. Plaça del
Bruc (21 hores). 20 euros.

Lleida

MONTSONÍS (Noguera)
Castells de Lleida. Visites guiades al
Castell de Montsonís.
Castell. Plaça del Castell, 1 (12 i 18 h).
Informació: 973-402-045 i www.cas-
tellsdelleida.com.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
estrident anunci
Envàs on vas? els
ha portat críti-
ques de tota me-

na, però, sens dubte, els ha
proporcionat molta fama. I la

fama ha vingut
a c ompan y a d a
d’una trucada del
teatre Poliorama
per representar
en sessió golfa, a
les onze de la nit –dimarts i
diumenges a les 20.15–, My
sweet country, un espectacle
musical, una comèdia cabare-
tera, que havien preparat
amb el director Àlex Mañas
abans que elmóndel reciclat-
ge fiqués al cap de tothom
The Mamzelles.

Les tres joves actrius i can-
tants, Paula Malia, Bàrbara
Mestanza i Paula Ribó, van
coincidir el novembre amb
Mañas, que tenia ganes de fer
un nou musical després de
crear el 2008 al costat deMa-
nu Guix Què, un nou musical.
I assajant a casa del director

va acabar sorgint
My sweet country,
una obra que in-
clou deu temes
compostos per
The Mamzelles

que ellesmateixes canten i to-
quen en directe amb guitarra
i ukelele. Una peça on encar-
nen tres joves que acabaran
de prostitutes de luxe en un
país que s’està ofegant per les
mesures d’austeritat.
Això sí, no aprofundeixen

en els aspectes més sòrdids

del món de la prostitució, si-
nó que utilitzen aquestes jo-
ves de barri amb aspiracions
de ser princeses, que coquete-
gen amb la prostitució amb
gent de diners i, sense ado-
nar-se’n, hi acaben ficades,
per pensar la crisi i què signi-
fica austeritat. Perquè per ca-

da persona i país és força dife-
rent, diu Mañas. I sobretot,
per veure fins on està dispo-
sat a arribar cada persona per
aconseguir allò que vol, “fins
i tot fins a quin punt estàs dis-
posat a somiar”, diuPaulaMa-
lia. Tot amb to de comèdia,
perquè les joves, una mica
naïfs, creuran haver desco-
bert la conspiració que provo-
ca la situació actual i una vol-
drà desbaratar-la pel bé del
país. O, potser, per la seva ne-
cessitat de fama.c

The Mamzelles
fotografiades
en un hotel en
la presentació
de My sweet
country
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Del reciclatge a la prostitució. Les tres integrants del grup The
Mamzelles, que anunciaven fa poc amb una cançó encomanadissa la
campanya ‘Envàs on vas?’, ara tenen el seu propi espectacle musical
al Poliorama, una comèdia cabaretera on actuen i canten i que es
pregunta a què estem disposats per aconseguir allò que volem.

‘MY SWEET COUNTRY’
Teatre Poliorama

Rambla, 115. Barcelona
Fins al 28 d’abril

www.teatrepoliorama.com

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