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Barcelona ciutat

FIRE!! 17a Mostra Internacional de Ci-
nemaGai i Lesbià. En el marc d’aques-
tamostra hi haurà projeccions de do-
cumentals i pel·lícules.
Institut Francès. Moià, 8 (a partir de
les 16.30 hores).
www.cinemalambda.com

L’illa del tresor. Representació
d’aquest espectacle recomanat per a
nens a partir de 4 anys, a càrrec de
Magatzem d’Arts.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22 (de di-
jous a diumenge fins el 22 de juliol,
18 hores). 9,5 euros.

La Cuina del Món 2012: deu anys cui-
nant el planeta Terra! Entre avui i de-
mà se celebra la desena edició
d’aquesta mostra gastronòmica en
la que hi haurà un taller de cuina per
a infants (de 18.30 a 20.30 hores) i
mostra i degustació de plats d’arreu
del món (de 21 a 22.30 hores).
Carrer Blai, entre Poeta Cabanyes i
Nou de la Rambla.

Arquitectura i cuina. En el marc de la
tertúlia 30+30, Ferran Adrià i Enric
Ruiz-Geli debaten sobre arquitectura
i cuina.
Auditori Macba. Plaça dels Àngels (19
hores). Entrada lliure.

Llimonades 2012. Avui hi ha una ses-
sió d’OpenMic, on tothom qui ho de-
sitgi tindrà a la seva disposició unmi-
cròfon per presentar el seu art i mos-
trar el seu talent. Entrada lliure.
Pati Llimona. Regomir, 3 (20 hores).

Barcelona Festival Song. Concert amb
repertori vocal iberoamericà a càrrec
dels participants en el festival.
Sala Simfònica de la Esmuc. Lepant,
150 (20 hores). Gratuït.

Sensuadella Soul. Inauguració
d’aquesta exposició de Lara Kaló.
Galeria Bernet. Sant Pere més Alt, 74
(20 hores).

Sala Montjuïc. Avui tindrà lloc la Nit
Phenomena amb el concert de músi-
ca brasilera a càrrec de Jabu Morales
(20.45 hores), i a continuació una
sessió doble en la que es projectaran
Terminator 2, de James Cameron,

1992, i Carretera al infierno, de
Robert Harmon, Estats Units, 1986.
Fossat del Castell de Montjuïc. Entra-
da, 5 euros, gandula, 3 euros.

Música als Parcs. Amaia Ruano ofe-
reix un concert de violoncel amb un
repertori de música clàssica.
Parc de la Ciutadella (21 h). Gratuït.

Versus. El grup Barcelona 4 Guitarres
interpreta en clau d’humor un con-
cert amb obres d’Albéniz, Schubert i
Bach. De 25 a 29 euros.
Palau de la Música (21 hores).

47 Festival Internacional de Cant Co-
ral. Concert a càrrec del Coro Polifóni-
co da Casa do Povo de Tondola,
Portugal. Gratuït.
Església del Pi. Plaça del Pi (21 h).

Festival Flamenco d’Estiu. Concert a
càrrec de Ginesa Ortega i la ballarina
Sara Barrero. 15 euros.
Pati de la Seu del Districte. Plaça Ma-
jor de Nou Barris (21.30 hores).

Barcelona

CARDEDEU (Vallès Oriental)
A què juguem? Inauguració d’aques-
ta exposició que fa un recorregut
pels diferents jocs i joguines d’ara i
d’abans.
Museu Arxiu Tomàs Balvey (20 hores).

IGUALADA (Anoia)
16th European Ballon Festival. Fins
diumenge el matí se celebra aquest
festival de globus aerostàtics.
Camp de Vol de l’avinguda Catalunya
(antiga N-II). www.ebf.cat

RAJADELL (Bages)
Campus Gospel. Aquest petit poble
reuneix durant tres dies a diferents
grups catalans de gospel que faran
concerts. Avui, a les 22 hores, actuen
els Esclat Gospel Singers (un concert,
10 euros, els tres, 25 euros).
Plaça Major.

Girona

GIRONA (Gironès)
Inundart2012. Fins diumenge se cele-
bra la setena Trobada i mostra d’art
multidisiciplinari a diferents espais
de la ciutat. www.inundart.org

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’Espai Lliure acull
des d’avui i du-
rant només tres
dies la poètica i

reflexiva Molly Sweeney, una
obra del nord-irlandès Brian

Friel basada en un
fet real que va po-
der documentar
l’antropòleg Oli-
ver Sacks. En un
dels assajos del
seu llibre Un antropòleg a
Mart (La Magrana), titulat
Veure i no veure, va descriure
la història d’un homeque, grà-
cies a una operació, va recupe-
rar la visió després d’haver-la
perdut a la infantesa. Però tor-
nar a veure li va resultar molt
pertorbador.

I Friel s’inspira en aquesta
història per construir una al-
tra que encara va més enllà i
que ara dirigeix Miquel Gor-
riz amb Míriam Alamany,
Carles Martínez i Xicu Masó
com a protagonistes. Que do-
nen vida a una dona cega, el
seu marit i un cirurgià. Una

dona cega feliç
amb la seva condi-
ció i amb el món
que ha construït.
Un marit idealista
que vol que ella re-

cuperi la vista tant sí com no.
I un cirurgià que intenta recu-
perar el seu prestigi amb una
operació difícil que permet a
Molly Sweeney veure el món
com el veuen tots els altres.
Però quan ho aconsegueix,

la protagonista passarà de la
felicitatmomentània almales-

tar més profund en compren-
dre que ha perdut la seva iden-
titat i li toca construir unmón
nou. Que el que havia edificat
durant dècades perd el seu
sentit. Que veure és un apre-
nentatge, i que de mirades
sobre el món, n’hi hamoltes. I
que potser el problema no és

veure o no veure, sinó enten-
dre el que es veu, diu Gorriz.
Una experiència, la de Molly,
que pot ser la de col·lectivi-
tats grans, pobles sencers.
En qualsevol cas, sàvia-

ment l’autor fa que els prota-
gonistes siguin a l’obramono-
loguistes que s’intercalen per
narrar la sevaparticular vivèn-
cia, que recuperen la tradició
irlandesa dels narradors d’his-
tòries i permeten a l’especta-
dor que construeixi la seva
pròpia visió.c

Míriam
Alamany i
Xicu Masó a
una escena
de Molly
Sweeney
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Grec continua imparable i des d’avui fins diumenge presenta
‘Molly Sweeney’, una obra del nord-irlandès Brian Friel basada en
una història real que Oliver Sacks va recollir al seu llibre ‘Un antro-
pòleg a Mart’. Una obra sobre la ceguesa i l’enteniment, l’egoisme
i l’altruisme, a través d’una dona cega que recupera la visió

‘MOLLY SWEENEY’
Festival Grec. Teatre Lliure.

Passeig de Santa
Madrona, 40. Barcelona

Fins al 8 de juliol

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia

FESTIVAL CASTELL PERALADA
JULIOL - AGOST 2012

20 DE JULIOLIL TROVATORE
de VERDI CONCERT INAUGURAL Misha DIDYK, Angela MEADE, Leo NUCCI i

Marianne CORNETTI
Roberto RIZZI-BRIGNOLI, direcció musicalAmb les grans veus del moment

T. 972 53 82 92 · www.festivalperalada.com
Taquilles obertes a Peralada

Leo NUCCI
VENDA A TAQUILLES
CASTELL DE PERALADA
taquilla@festivalperalada.com

Veure,noveure,entendre


