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Barcelona ciutat

III Mercat Medieval de Sant Genís dels
Agudells. Avui i demà se celebra
aquest mercat medieval, on hi haurà
parades i moltes activitats.
Casa Groga. Av. Jordà, 27 (tot el dia).
http://avsantgenis.wordpress.com/

SagreArt. Nova edició d’aquesta fira
artística i d’artesania, en la qual hi
haurà representants dels més diver-
sos sectors artístics com joiera, pell,
ceràmica o bijuteria.
Plaça Masadas (d’11 a 20 hores).

7a Marató de Cant Coral. Celebració
d’aquesta marató, en la qual partici-
pen 10 corals: Petits d’El Virolet, Cor
Crescendo, Antics Cantaires de l’Or-
feó Gracienc, Orfeó Enric Morera, Co-
ral Claror, Cor La Fontanta, Coral
Som, Polifònica Joia d’Alella, Coral el
Joncar i Coral Baluern.
Teatre El Centre. Ros de Olano, 9 (de
17 a 22 hores).

Gran gala solidària de circ. Per l’auto-
gestió dels intercanvis internacionals
de circ. Gala per recollir fons de cara
als intercanvis internacionals d’alum-
nes de circ que es faran aquest estiu.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat, s/n
(18 hores). Bo d’ajut, 6 euros.

Mercat obert de nit. Els comerciants
de l’Eix Comercial Cor d’Horta i Mer-
cat endeguen una iniciativa per ani-
mar l’activitat econòmica del barri.
Per primer cop, un mercat municipal
obrirà les seves portes, parades i boti-
gues fins a mitja nit. Es podrà com-
prar, tastar tapes i participar en acti-
vitats com el concert de The Lito.
Mercat d'Horta. Tajo, 75 (de 18 a 24
hores).

Poetry Slam. Combat poètic que do-
narà el tret de sortida a la quarta
temporada d’aquesta mena de com-
bats de la paraula.
CCCB. Montalegre, 5 (de 18 a 20 h).
www.poetryslambcn.com

Último deseo. El Buque Maldito pro-
jecta aquesta pel·lícula de León Kli-
movsky, un film del 1976 en el qual
una explosió nuclear, de fatídiques
conseqüències per a la humanitat, és
el fil conductor d’una perversa histò-

ria, que passa en una mansió on se
celebren unes orgies que esdevenen
malsons.
Espai Jove Garcilaso. Garcilaso, 103
(18 hores).

Concert simfònics. Concert a càrrec
del Trio Ludwig i l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, dirigits per Rubén Gime-
no. Interpreten obres de Beethoven i
Casablancas. D’11 a 17 euros.
Palau de la Música (19 hores).

Cap de setmana coral al Cercle. Con-
cert a càrrec del Cor Vivace i el Cor
Carlit.
Teatre El Cercle. Santa Magdalena, 12
(20 hores). Entrada lliure.

Literaldia’12. El grup Mugaldekoak fa
un concert-presentació del seu disc
Begiak lekuko.
Euskal Etxea. Placeta Montcada (20
hores). www.euskaletxea.cat

Concierto de autor. Concert d’Alicia
Martel and Group.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (20 h).

Música coral. El Cor Tessàlia interpre-
ta obres de Morley, Mendelssohn i
tradicionals africanes.
Església de Sant Fèlix Africà. Sardenya,
21 (21 hores). Aportació voluntària.

Barcelona

OLVAN (Berguedà)
IV Fira Tèxtil. Durant tot el cap de set-
mana se celebra aquesta fira que vol
ser un aparador de l’artesania i la cul-
tura tèxtil d’avui dia.
Cal Rosal. www.olvan.cat

SANT PERE DE VILAMAJOR (Vallès Or.)
Runes. Inauguració d’aquesta exposi-
ció d’escultures d’Emili Armengol.
Fundació La Rectoria de Vilamajor. Av.
Quatre Camins, s/n (12 hores).
www.centreartrectoria.org

Girona

OLOT (Garrotxa)
Olot Modernista. Avui i demà se cele-
bra aquesta festa que permetrà co-
nèixer l’empremta que el modernis-
me va deixar en l’arquitectura de la
capital dels volcans.
www.turismeolot.cat

ANA PÉREZ
Barcelona

T
ots guardem una
clau que obre la
porta a un món
d’evasió. Un lloc

on ens refugiem per suportar
els nostres problemes. Els

més petits saben
on anar a buscar
aquesta clau quan
la necessiten, els
adults potser ne-
cessitem que ens
recordin a quin racó vam
amagar la nostra imaginació.
Mons (quan tanco els ulls)
guia petits i grans a través
d’aquestes portes per portar-
los a botigues de llami-
nadures, a camps de futbol, a
passejar pel bosc i a volar
pels núvols enun intent de su-

perar la solitud, la tristesa o
el dolor.
Quatre ballarins, vídeo,mú-

sica, fins i tot cal·ligrames; un
muntatge complex i ple de co-
lor inspirat en les il·lustra-
cions de Jimmy Liao, un di-
buixant i escriptor taiwanès
dels llibres del qual Claudia

Moreso, la direc-
tora de l’especta-
cle, confessa ha-
ver-se enamorat.
Malgrat l’impacte
visual, l’impor-

tant aMons és la història que
hi ha darrere. O històries, ja
que l’espectacle es compon
de fragments, diferentsmane-
res de mostrar la transició a
aquest món imaginari, que
mantenen una relació estèti-
ca encara que no narrativa.
La peça ja s’ha provat da-

vant el públic més petit per-
què algunes escoles han po-
gut assistir a la representa-
ció. Un privilegi més queme-
rescut, perquè 200 nens de
quatre col·legis de Barcelona
han contribuït a la creació de
l’obra amb tallers de dansa
creativa que es van realitzar

en els centres l’últim trimes-
tre de l’any passat.
“Els mons que s’ensenyen

aMons els han inventat ells”,
diu Moreso, molt satisfeta
amb la reacció i participació
del públic infantil. A l’estre-
na, els nens van començar a
llegir en veu alta i a una sola
veu el cal·ligramaquemostra-
va la pantalla, una cosa ines-
perada que la directora i la
dramaturga, BethEscudé, co-
incideixen a descriure com
“una experiència religiosa”.c

Dos-cents
nens de
quatre escoles
de Barcelona
han contribuït
a crear l’obra
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ÚTILS

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

]La companyia Nats Nus presenta al Mercat de les Flors Mons (quan
tanco els ulls), un espectacle inclòs en el cicle familiar Dan Dan Dan-
sa que porta el públic, a partir dels sis anys, a endinsar-se en
aquests mons imaginaris que creem per amagar-nos quan alguna
cosa ens va malament.

MONS
De la companyia Nats Nus

Dissabtes i diumenges
fins al 21 d’abril
mercatflors.cat

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