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Barcelona ciutat

Sant Jordi a la Sagrada Família. La ba-
sílica celebra la diada de Sant Jordi
amb entrada gratuïta per a tots els
Jordi, Jordina, Jorge, George, Gorka,
Xurxo...
Basílica Sagrada Família, entrada per
Sardenya (de 9 a 20 hores).

Recerca en directe. Entre avui i dijous
se celebra aquesta fira en la que in-
vestigadors que treballen a Barcelo-
na conviden els ciutadans a partici-
par en els seus projectes i a resoldre
enigmes tot seguint la metodologia
científica.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (de
10 a 14 i de 16 a 20 hores, prèvia
reserva al 934-031-134, a partir de
les 18 h, entrada lliure).

Desè aniversari de l’Antic Teatre.
Aquesta sala celebra el seu aniversa-
ri amb una festa en la que presenta-
rà i posarà a la venda el llibre
2003-2013. 10 anys de l’Antic Tea-
tre, hi haurà intercanvi de llibres,
una marató de vídeos d’espectacles
programats, activitats infantils, con-
certs i actuacions.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(d’11 a 21.30 hores).

Un Sant Jordi diferent a la Rambla del
Raval. Una setantena d’entitats del
barri del Raval, així com centres edu-
catius, comerciants i veïnat celebren
aquesta jornada amb tallers, especta-
cles i actuacions com les de l’Orques-
tra Raval Simfònic (19.30 h) o la de
la Cia Teatre Kosmu que representa-
rà Wagner i el Cavaller desconegut
(12.15 hores).
Rambla del Raval (d’11 a 21 hores).
www.totraval.org

Antiga Fàbrica Damm. Durant tot el
dia la música serà protagonista de la
festa amb actuacions de Gossos,
Quart Primera, Andrea Motis & Joan
Chamorro, Els Catarres, Joan Colo-
ma, Las Migas o The Pinker Tones.
També hi haurà signatura de discos i
venda de llibres musicals.
Antiga Fàbrica Damm. Rosselló 515
(d’11 a 20 hores).
www.facebook.com/EstrellaDamm

‘Lo somni’, de BernatMetge. Ambmo-

tiu de la diada de Sant Jordi i de la
commemoració dels 600 anys de la
mort de Bernat Metge, l’IEC ha pro-
gramat una lectura pública de la se-
va obra Lo somni (de 12.30 a 16 ho-
res) i s’inaugura la exposició Bernat
Metge i els clàssics (12 hores).
Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47.

Llibres i música. Al llarg de la tarda es
xerrarà de llibres, es recitaran poe-
mes i es cantaran cançons. I per aca-
bar, una sardana.
Sala La Peixera del Conservatori Muni-
cipal. Bruc, 110 (de 16.30 a 18 h). En-
trada lliure.

A tocar. Aquest cicle de tres concerts
oferts per alumnes i professors del
l’Esmuc tanca el Festival de Música
Antiga de Barcelona. El primer con-
cert porta per títol El teatre instru-
mental, i serà interpretat per l’Or-
questra Clàssica de graduats de l’Es-
muc que utilitza instruments origi-
nals.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 hores).

VII Concert de Barcelona Coral Àsia. La
jove Barcelona Coral Àsia, que com-
pleix un any aquest mes d'abril, for-
mada per unes cinquanta persones
de 23 nacionalitats diferents, de les
quals el 60% són d'origen asiàtic ofe-
reix el seu repertori de cançons en
diverses llengües.
Plaça dels Àngels (18.30 h). Gratuït.

Coses que poden passar quan se’t po-
sen papallones a l’esquena. Perfor-
mance d’A Ca la Pa-Ka, que reflexio-
na sobre el conjunt de tensions i con-
tradiccions culturals que conformen
la nostra identitat en les relacions
amoroses contemporànies.
Galeria Balaguer. Consell de Cent,
315, entresòl 2a (20 hores).

Savia nueva. Concert a càrrec de la
cantaora Mayte Martín.
Mediterráneo. Balmes, 129 (20.30 ho-
res). 5 euros amb consumició.

Concert de Sant Jordi. L’Orfeó Atlànti-
da dirigit per Milén P. Pamaiótov, in-
terpreta la Missa de Glòria, de Puc-
cini.
Parròquia de Sant Ramon de
Penyafort. Rambla Catalunya, 115
(21 hores). 5 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’Antic Teatre estàde festa. Celebra
avui deu anys
desde la seva reo-

bertura i també l’edició d’un
llibre que els recopila, finan-

çat gràcies al mi-
cromecenatge. I
ho celebra amb
una jornada de
festa gratuïta per
a tothom amb ví-
deos, música, karaoke, activi-
tats infantils i llibres. L’artis-
ta Semolina Tomic (Osijek,
actual Croàcia, 1966), que va
treballar amb La Fura dels
Baus i que fa anys resideix a
Barcelona, es va entossudir
contra vent i marea a conver-
tir un local abandonat que va

ser un centre civicocultural,
l’antic Círculo Barcelonés
San José, en un teatre dedi-
cat a l’avantguarda, als nous
llenguatges i l’actualitat. I
amb gran qualitat. “El ba-
lanç?”, somriu Semolina,
“doncs que estem contents
perquè malgrat que la situa-

ció és molt com-
plicada som aquí,
resistim malgrat
tot. encara que si-
gui un treball
dur”. Fins i tot te-

nen planejades més reformes
per aquest any: noves grades,
camerinos,millorar la insono-
rització...
De moment, avui, festa.

D’11 a 17 hores, rescat de lli-
bres: gent que donarà obres
de les seves desbordades bi-
blioteques, que les intercan-

viarà o que se n’emportarà
una. Paral·lelament, hi haurà
unamarató de vídeos dels es-
pectacles programats a l’An-
tic durant aquest temps.
De quatre a cinc de la tarda

hi haurà activitats infantils,
amb manualitats i maquillat-
ges especials, i de 17 a 20 ho-

res un gran Trivial –qui vul-
gui participar-hi ha d’acudir
a les 16 hores. Quan acabi el
joc, alguns veïns d’edat del
barri de Sant Pere oferiran
una petita mostra de la feina
artística que estan realitzant,
unint dansa, moviment i me-
mòria històrica, i que estrena-
ran el 9 de maig. Els seguiran
dos concerts amb molt de
punk amb Crapulesque
(20.10 h) i el grup Antic Tea-
tre Band (21 h). Per tancar la
festa, un karaoke (22 h).c

L’artista
Semolina
Tomic,
impulsora i
ànima de
l’Antic Teatre
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ANTIC TEATRE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Una aventura avantguardista i atrevida que, contra vent i marea i
amb escassos ajuts, celebra una dècada. L’Antic Teatre impulsat per
l’enèrgica i infatigable Semolina Tomic celebra avui els seus primers
deu anys amb llibres, concerts, vídeos, activitats infantils, jocs i fins i
tot un karaoke. Totes les activitats són gratuïtes

10 ANYS DE L’ANTIC TEATRE
Verdaguer i Callís, 12

Barcelona
Des de les 11 hores

www.anticteatre.com

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