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Barcelona ciutat

Swing a la plaça Reial.Matí de swing
al ritme de la Sant Andreu Jazz Band
i el saxofonista Scott Hamilton diri-
gits per la batuta de Joan Chamorro.
És l’esdeveniment que es va haver
de suspendre l’1 d'abril.
Plaça Reial (d’11 a 15 hores).

2a Feria de Abril. La Fundació Barra-
quer celebra aquesta fita per recap-
tar fons per a les seves expedicions
assistencials a països en via de desen-
volupament. Hi haurà estands i actu-
acions diverses.
Fundació Barraquer. Laforja, 88 (de
12 a 22.30 hores). 10 euros.

Ruta de la Seda. Dins d’aquest cicle,
Behjat Mahdavi, iraniana resident a
Barcelona, farà la conferència Iran
des de dins.
Centre Garcilaso. Juan de Garay, 116
(18 hores).

Berenar amb clàssica. Concert a càr-
rec d’Oriol Romaní, clarinet, i Elena
Lasco, piano.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).
Concert, museu i berenar, 16 euros.

30 anys promovent la cultura de la
pau. La Fundació per la Pau organitza
aquest concert de la Locomotora
Negra per celebrar l’aprovació del
tractat sobre comerç d’armes. De 15
a 36 euros.
Palau de la Música (18 hores).

Jornades entorn l’Aragonès. Passi del
curtmetratge Costeas d’adentro, de
Lola Gracia, i col·loqui amb l’autora
(19 h). Concert a càrrec dels grups
Prau, Gaire i DJ Valle (22.30 hores).
Can Basté. Passeig Fabra i Puig, 274.

Estimat convidat. Presentació del disc
del grup Painomi, format per cinc
noies de 18 anys.
Fnac-Arenas. Plaça Espanya (19.30 h).

Energia femenina per aconseguir l’èxit
i eliminar obstacles. Concert solidari
de mantres de les 21 Tares a favor
dels refugiats tibetans. Hi participen
María Martínez, veu, i Robin Gill, gui-
tarra.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (20
hores). 9 euros.

Combinat de Circ 47. Espectacle de cai-
re familiar en què els artistes mes-
clen les seves disciplines circenses.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat, s/n
(avui, 21 h, demà, 18 hores). 6 euros.

Barcelona

BADALONA (Barcelonès)
XV Festa Medieval Sant Jordi. Avui i
demà se celebra aquesta fira que,
amb el lema “Pirates a Badalona”,
estarà centrada en desembarca-
ments corsaris al port i a la platja.
www. fes tamed ieva l .en t i ta t s -
badalona.net

MOIÀ (Bages)
Mozart, Rossini, Donizetti i Verdi. Ceci-
lia Rodríguez, J.R. Olivé i Jesús López
Blanco interpreten peces d’aquests
compositors.
Auditori Sant Josep (21 hores).

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
VIII Trobada de Flautes de Bec. Amb la
participació de més de 60 alumnes
d’escoles municipals de música.
Església de Sant Vicenç (18 hores).

LA ROCA DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Tast de nova cançó. Concert dels 4Jut-
ges 4Gats que versiona i adapta te-
mes poc coneguts d’autors com Lluís
Llach, Joan Manuel Serrat o Raimon.
Centre Cultural (19 hores).

SABADELL (Vallès Occidental)
Molt soroll per no res. Estrena
d’aquesta obra de Shakespeare.
Teatre Sant Vicenç. Montllor i Pujal,
103 (avui, 22 h, demà, 18 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
El nom. Representació d’aquesta
comèdia de Matthieu Delaporte i
Alexandre de la Patellière, en versió
de Jordi Galceran. dirigida i interpre-
tada per Joel Joan. 25,50 euros.
Teatre Principal (18 i 21 hores).

Girona

ARBÚCIES (Selva)
Fira Terra de Bruixes i Bandolers. Avui
i demà té lloc aquesta fira que inclou
un mercat d’artesans del Montseny i
les Guilleries, visites, degustacions,
cercaviles, espectacles...
www.arbucies.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

I gualada es converteix
durant tot aquest cap
de setmana en la capi-
tal de les arts escèni-

ques per a tots els públics, en
el centre neuràlgic del teatre

infantil i juvenil.
La 24 edició de
LaMostra d’Igua-
lada, una de les fi-
res considerades
estratègiques per
la Generalitat, presenta fins
demà a la tarda 48 especta-
cles en nou espais de la ciu-
tat, cinc dels quals a l’aire lliu-
re, sense comptar-hi els re-
correguts urbans dels espec-
tacles itinerants.
La fira, que té com a direc-

tor artístic Òscar Rodríguez

–responsable també del SAT!
barceloní–, aposta aquest
any per les estrenes, i 18 dels
48 espectacles que es podran
veure en les 90 funcions que
s’oferiran són novetat absolu-
ta. La majoria de les compa-
nyies, fins a 43, provenen en
aquesta edició dels territoris

de parla catalana,
gran part –fins a
33– de Barcelona.
Per La Mostra
passaran gent
com Electro-

toylets (que presenten S’ha
acabat el bròquil), Teatre Nu
(amb l’espectacle Raspall),
Engruna Teatre (amb Codi
postal 00), Marcel Gros (que
va obrir dijous La Mostra
amb Paperipècia) o el Mag
Edgard (amb el viatge a una
altra època deVintage). Tam-

bé el Centre de Titelles de
Lleida (amb Xim), la dansa
de la Cia. Roberto G. Alonso
amb l’onirisme d’Almazuela
(Sota els llençols) o l’Ulisses
dels valencians Bambalina. ti-
telles que mostren el viatge
com a metàfora de la vida, de
la lluita davant les dificultats.

Però també hi haurà dues
companyies andaluses –La
Rous i Vaivén Circo– i hi se-
ran els Titiriteros de Binéfar
amb el seu Babios. Pasacalle
estrambótico i els bascosMar-
keliñe amb el teatre de carrer
de Zoozoom. La presència in-
ternacional vindrà a càrrec
d’una companyia francesa,
D’akipayaDanza, que presen-
tarà Le bal des 3 p’tites têtes,
en el qual un banc solitari
convida tres dones a ballar
amb molt d’humor.c

Una imatge de
l’espectacle de
titelles de La
Mostra Víctor
i el monstre
(Frankenstein)
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LA MOSTRA D’IGUALADA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Fins a 48 companyies, la majoria catalanes, converteixen aquest
cap de setmana Igualada en la capital del teatre infantil i juvenil.
Programadors i públic podran veure fins a 90 funcions de teatre de
carrer, circ, màgia, dansa, clown, música o titelles en la 24 edició de
La Mostra, dirigida per Òscar Rodríguez

LA MOSTRA D’IGUALADA
24a FIRA DE TEATRE INFANTIL I

JUVENIL
Fins al diumenge 14 d’abril
www.lamostraigualada.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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100.000 viatgers
El 65,9% decideix aquí el seu viatge

1.068 expositors
50 països, Comunitats Autonomes, Turisme gastronòmic, Enoturisme, Creuers,

Agències de viatge, Càmpings, Turisme rural i Turisme tecnològic

Recinte Montjuïc
19-21 Abril 2013www.saloturisme.com
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