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Barcelona ciutat

Bebés&Mamás. Saló dedicat al món
dels nadons i les mares amb moltes
activitats interactives.
Pavelló 1 Fira de Barcelona (de 10 a
20 hores). 11 euros.

III Mercat Medieval de Sant Genís dels
Agudells.Mercat medieval on hi hau-
rà parades i tota mena d’activitats.
Casa Groga. Av. Jordà, 27 (tot el dia).
http://avsantgenis.wordpress.com/

D.O. Banda. La Banda Municipal de
Barcelona dirigida per Manuel Valdi-
vieso interpreta obres originals per a
orquestra de vents. 14 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (11.30 h)

Passejada amb barret. Novena edició
d’aquesta passejada, a la qual hi es-
tan convidades totes les persones
que desitgin treure el seu barret a
passejar.
Escultura de la Girafa, Rambla Catalu-
nya / Diagonal (12 hores).

Entre el XVI i el XVIII. Concert de cari-
lló a càrrec d’Anna Maria Reverté,
que s'inscriu en el marc del XXXVè
Festival de Música Antiga de Barce-
lona. Interpretarà obres de Byrd o
Bach.
Palau de la Generalitat. Plaça Sant
Jaume (12 hores).

Concert & Vermut. Concert a càrrec
del duo Backdoors Strangers.
La Confiteria. Sant Pau, 128 (13 h).
Entrada gratuïta, consumició obliga-
tòria.

Polifonia popular i religiosa. Concert
de la prestigiosa Coral Lavinia .
Església de Sant Miquel del Port. Sant
Miquel, 39 (18 hores).

Cicle coral Orfeó Català. Concert a càr-
rec del Cor de Cambra de l'Auditori
Enric Granados de Lleida i l’Orques-
tra Simfònica Camerata XXI (secció
cordes). Xavier Puig, director.
Petit Palau del Palau de la Música (18
hores). D’11 a 17 euros.

IV Cap de Setmana al Cercle. Concert a
càrrec del Cantabile Cor de Noies i el
Cor de Noies de l’Escola Municipal de
Música de Premià de Mar.

Teatre del Cercle. Santa Magdalena,
12 (19 hores). Entrada lliure.

Cinematik, cine mudo y banda sonora
en vivo. Projecció de la pel·lícula mu-
da El maquinista de la General, de
Buster Keaton.
Asociación Cultural El Arco de la Vir-
gen. Verge, 10 (19 hores). 3 euros.

Cine-concert. Una selecció de les mi-
llors pel·lícules de Georges Méliès
acompanyades per la música en di-
recte de Mamut Cinema. 12 euros.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia. 6-8 (19.30 hores).

Clownferencia. Espectacle a càrrec de
Jesús Jara Traslúcido. 7 euros.
Almazen. Guifré, 9 baixos (20 hores).

Barcelona

CALELLA (Maresme)
Festimatge. Inauguració de 26 exposi-
cions fotogràfiques (11 h, Fàbrica Llo-
bet). Projecció i presentació del docu-
mental De Bòsnia a l’Ictus, de Vicens
Tomàs i Pep Boix (18 hores, Capella
Sant Quirze, Bartrina).
www.festimatge.org

L’HOSPITALET (Barcelonès)
I la vida anar tirant... Ester Formosa,
veu, Adolfo Osta, veu i guitarra, Ma-
nel Segarra, guitarra espanyola i
acústica i Cati Plana, acordió diatò-
nic, presenten en directe aquest disc.
Auditori Barrades. Rambla de Just Oli-
veras, 56 (19 hores). 16 euros.

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
‘Rèquiem’, de Fauré. Concert multitu-
dinari a càrrec de cors de joves acom-
panyats per l’Orquestra de Cambra
de Granollers.
Església de Sant Esteve (18 hores).

Girona

GIRONA (Gironès)
‘Passió segons Sant Joan’, de Bach.
Concert a càrrec del cor de nens de
Windsbach Deutsche Kammervirtuo-
sen Berlin, amb la soprano Jutta Böh-
nert, la mezzo Rebecca Martin, el te-
nor Markus Schäfer i els baixos Tho-
mas Laske i Rudolf Rosen. Dirigeix
Martin Legmann. De 25 a 62 euros.
Auditori. Pg. de la Devesa, 35 (19 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
a ser l’obra revela-
ció de l’últim festi-
val Grec i ara torna
als escenaris. I gua-

nya posicions: si al juliol es va
estrenar a la petita sala Bec-

kett –que la va
coproduir amb el
festival d’estiu de
la capital catala-
na–, ara torna en
un teatre molt
més gran, esperant repetir la
bona acollida de públic: es
presenta aLaVillarroel, on se-
rà fins al 5 de maig. Es tracta
d’El principi d’Arquimedes, es-
crita i dirigida per Josep
Maria Miró, una reflexió so-
bre la llibertat i les amenaces
que es viu almón actual, espe-

cialment en societats cada
vegada més neuròtiques i
marcades per la por vers els
altres.
I és que a El principi d’Ar-

quimedes Josep Maria Miró
(Vic, 1977) torna a posar tota
la carn a la graella després de
la polèmica Gang Bang: a

l’obra, una nena
relata als pares
que en Jordi, un
monitor de pisci-
na –encarnat per
Rubén de Eguia–,

ha abraçat i ha fet un petó a
un nen que plorava perquè
no es volia tirar a l’aigua. I
aquest petó i aquesta abraça-
da portaran cua.Molts proble-
mes, multiplicats pel poder
de les xarxes socials. Alguns
pares es queixaran al centre
de com ha gestionat en Jordi

el problema. I l’Anna, la direc-
tora del club de natació –in-
terpretada per Roser Batalla–
acabarà demanant explica-
cions al jove entrenador.
La sospita de pedofília pel

petó i l’abraçada tranquil·lit-
zadores són la base que Miró
utilitza per mostrar el model

de societat que s’està impo-
sant a Occident, per exposar
els efectes de “l’americanitza-
ció de la vida i les polítiques
de la por actuals, on –diu–
qualsevol pot delatar-nos per-
què no li agrada el que fas o
per com et relaciones”. Per
denunciar, en definitiva, l’ex-
tensió del virus de la por,
d’un feixisme de proximitat,
com assenyala l’autor, que
porten a una societat de segu-
retat reforçada per prevenir
qualsevol risc.c

Roser Batalla
i Rubén de
Eguia en una
escena d’El
principi d’Ar-
quimedes
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]‘El principi d’Arquimedes’ de Josep Maria Miró torna a la cartellera
barcelonina després de triomfar al Grec. Albert Ausellé, Roser Bata-
lla, Rubén de Eguia i Santi Ricart protagonitzen aquesta peça que
denuncia la societat de la por que s’està imposant i mostra uns per-
sonatges ‘normals’ que, amb la pressió, treuen brutícia i prejudicis

‘EL PRINCIPI D’ARQUIMEDES’
La Villarroel

Villarroel, 87. Barcelona
Fins al 5 de maig

www.lavillarroel.cat

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