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Barcelona ciutat

Cinema, olimpisme i Barcelona 92.
Conferència a càrrec de Pere Vall, re-
dactor en cap de Fotogramas .
Biblioteca Xavier Benguerel. Av. Boga-
tell, 17 (19 hores).

Antoni Farrés i Sabater, tal com l’hem
conegut. Presentació d’aquesta bio-
grafia de qui fou alcalde de Sabadell
escrita per Manuel Foraster. Interve-
nen Jordi Pujol i Soley, Joaquim
Nadal i Farreras, Roc Fuentes i Joan
Brunet (amics del Toni) i l’autor.
Aula 1 del CCCB. Montalegre, 5
(19.30 hores).

Música de banda. Concert a càrrec de
la banda jove de concert i la big band
City of Belfast, dins de la gira que rea-
litzen per Catalunya.
Seminari Conciliar. Diputació, 231
(19.30 hores). Gratuït.

Entorno 1900: 3 visiones. Última ses-
sió del cicle El Proyector a càrrec de
Rafel Torrella, responsable de conser-
vació de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelo-
na, on hi ha més de dos milions de
fotografies de la ciutat des de 1839
fins l’actualitat. Gratuïta.
Fundació Foto Colectania. Julian Ro-
mea, 6 D2 (19.30 hores).

El bullying homofóbico en los centros
educativos. Presentació d’un informe
realitzat a Catalunya i taula rodona
amb testimonis.
FNAC Triangle. Plaça Catalunya
(19.30 hores).

Barcelona Festival Song. El guitarrista
José Manuel Lezcano ofereix un con-
cert de música iberoamericana.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores). Entrada lliure.
BarcelonaFestivalofSong.com

Els vespres de la UB. Inici de la setena
edició d’aquest cicle de concerts a la
fresca amb el grup La Iaia.
Jardins de l’edifici històric de la Univer-
sitat de Barcelona. Plaça Universitat
(21 hores). Entrada lliure.

Associació de Malalties Neuro-muscu-
lars de Catalunya. Concert solidari
amb aquesta associació a càrrec del
grup de funk i soul Funky Step & The

Sey Sisters i el compositor i cantant
Diego Rey. 10 euros.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21 h).

Música als Parcs.Concert de jazz a càr-
rec del Laia Fortià Quartet, format
per Laia Fortià, bateria, Clara Luna,
veu, Marco Mezquida, piano, i Mar-
tin Leiton, contrabaix. Gratuït.
Parc Central de Nou Barris (21 hores).

47è Festival Internacional de Cant Co-
ral de Barcelona. Concert a càrrec de
la Gumpoldskirchner Spatzen, d’Àus-
tria, i la Coral Las Américas, de Bue-
nos Aires.
Església del Pi. Plaça del Pi (21 hores).
Gratuït.

A la fresca. Músiques del món. Con-
cert a càrrec del grup Keympa que
presenta el seu darrer treball disco-
gràfic Menúdodía .
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (21 hores).

El Principi d'Arquimedes. Estrena
d’aquesta obra de JosepMariaMiró i
Coromina, amb els actors Albert Au-
sellé, Roser Batalla, Rubén de Eguia i
Santi Ricart.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 bis
(de dimarts a dissabte, 21.30 h, diu-
menge, 18.30 hores). 18 euros.

Alfa en Viu. Concert del cantautor in-
die experimental, Sam Destral.
Alfa Bar. Gran de Gràcia, 36 (21.30 ho-
res). 3 euros.

Eixample a la fresca. Folk. Concert de
folk-rock americà a càrrec de Carlos
Ordax, ex líder de la llegendària ban-
da de rock dels 90, Los Bisontes.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (22 ho-
res). Entrada lliure.

Barcelona

STA. COLOMA DE GRAM. (Barcelonès)
25anys de l’atemptat d’Hipercor. Tau-
la rodona amb la participació
d’Antoni Batista, periodista, Robert
Manrique, expresident de l’Associa-
ció Catalana de Víctimes d’Organitza-
cions Terroristes, i Jordi Valls, fill
d’una víctima de l’atemptat. Modera
Jaume Sayrach.
Biblioteca Singuerlín. Plaça Sagrada
Família, s/n (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

M
úsica, misteri,
aventures i hu-
mor. I per a tots
els públics. La

casa sota la sorra torna a la
cartellera barcelonina dos

anys després de
triomfar al Teatre
Nacional de Cata-
lunya, i ho fa assu-
mint riscos, en un
teatre privat com
el Borràs i en temporada d’es-
tiu. Però és que els seus crea-
dors, els membres de la com-
panyiaEgosTeatre, estan con-
vençuts que la seva obra enca-
ra pot arribar a un públic més
ampli. Al cap i a la fi, aquesta
obra de teatre musical es basa
en la novel·la homònima de

Joaquim Carbó, que, escrita
el 1966, ha estat llegida conti-
nuadament per les generaci-
ons més joves: se n’han fet 72
reedicions i se n’han venut
180.000 exemplars.
A això se li suma que els

Egos aquest any han aconse-
guit un altre èxit al TNC i al

Conde-Duque de
Madrid amb El
crim de Lord Ar-
thur Savile, una al-
tra obra musical
plena de misteri i

d’humor, però dirigida a un
públic adult. Això sí: sens dub-
te, el factor definitiu per tor-
nar és que ambLa casa sota la
sorra –obra que els va encar-
regar Sergi Belbel per al
TNC– els Egos van aconse-
guir crear una dramatúrgia
que, amb el seu ritme, el seu

humor per parodiar les pel·lí-
cules d’aventures i els seus
originals temes musicals, ha
enganxat el públic. Una dra-
matúrgia que suma a la no-
vel·la deCarbó elements i per-
sonatges d’altres novel·les de
l’autor, homenatjant així el
seu univers. Una obra en què

el protagonista és el jove bar-
celoní Pere Vidal, que troba
una estranya feina a través
d’un misteriós anunci en un
diari. L’anunci el portarà, des-
prés d’un accidentat viatge
per Egipte, a la casa sota la
sorra, seu d’una organització
secreta dirigida pelmalvat se-
nyor Ti, que no voldrà dei-
xar-lo escapar. I a través de
les peripècies que viurà i els
personatges que trobarà pel
camí, Vidal es transformarà. I
madurarà.c

Una imatge
de La casa
sota la sorra,
que es
representa
al Borràs
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]La jove companyia Egos Teatre torna a la cartellera barcelonina
amb ‘La casa sota la sorra’, un musical d’aventures basat en la popu-
lar novel·la homònima de Joaquim Carbó. Dirigeix Joan Maria Segura,
la música és de Francesc Mora i els intèrprets són Rubèn Montañá,
Albert Mora, Anna Alborch, Lali Camps, Toni Sans i Maria Santallusia

‘LA CASA SOTA LA SORRA’
Teatre Borràs

Pl. Urquinaona, 9
Fins al 29 de juliol

www.grupbalana.com

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