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Barcelona ciutat

Tallers oberts a Gràcia i Sarrià. Seguei-
xen els tallers oberts dels artistes de
Sarrià i els de Gràcia. En tots dos ca-
sos, matí i tarda.
www.tallersobertsbarcelona.cat

33a La cultura va de festa. Jornada de
festa i reivindicació i mostra d'enti-
tats amb el lema Ni usura, ni censu-
ra; als carrers fem cultura!! Al llarg
de tot el dia hi haurà tallers, circ, ani-
mació, música, ball i un mercat d’in-
tercanvi.
Parc de la Guineueta (11 a 21.30 h).
http://coordinadoracultural9barris.
org/

XV Fira Internacional del Disc de Barce-
lona. Segona jornada d’aquesta fira
del disc.
Estació del Nord (d’11 a 20 h). 6 eu-
ros. www.firadeldiscbcn.com

Feestklohhen. Concert de carilló de
l'AnnaMaria Reverté, format permú-
sica original per a carilló.
Palau de la Generalitat. Plaça Sant
Jaume i voltants (12 hores).

Vermut Sessions. Música en directe
amb els grups Bazooka (Grècia), Red
Hex (Estats Units) i el Dj Nolo Bot (Ga-
lícia).
Bar del Centro Gallego. Rambla, 37
(12.30 hores). 5 euros.

Marató de teatre. Representació dels
tres textos escrits per Esteve Soler,
Contra el progrés, Contra la democrà-
cia i Contra l’amor, amb una pausa
de 20 minuts entre cadascuna de les
obres. 26 euros.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(17 hores).

Pinzellades musicals. Concert-presen-
tació d’aquest llibre de M. dels Àn-
gels Miró, a càrrec d’Albert Llanas i
Joan Vives. El concert l’interpretaran
exalumnes i amics de l’autora
Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (17.30 hores).

El maquinista de la General. Projecció
d’aquesta pel·lícula muda de Buster
Keaton, amb música de jazz en viu.
Asociación Cultural El Arco de la Vir-
gen. Verge, 10 (19 hores). 3 euros.

IBA col·lectiu d’improvisació. Concert
a càrrec del duo suís d’improvisa-
dors, Diatribes. 6 euros.
Passatge Carsi, 10, entrada per Padi-
lla, entre Provença i Rosselló (20 h).

Esperanto-te. Representació d’aques-
ta comèdia de Gabriel Córdoba, inter-
pretada per Ismael Muñoz, Charles
Zelman i l’autor. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9 baixos (20 h).

Barcelona

ARENYS DE MUNT (Maresme)
Directes & Primavera. Nova edició
d’aquest cicle amb el blues i jazz del
Tangerine Trio, i jam-session.
Centre Moral. Rambla Francesc Macià,
57 (12 hores).

CARDEDEU (Vallès Oriental)
Concert solidari amb Mans Unides.
Concert a càrrec del Cor Gospel.
Teatre del Centre Cultural. Av. Rei en
Jaume, 118 (18 hores). 6 euros.

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Comèdia amb guitarra. Concert del
cantautor holandès que canta en ca-
talà Ingmar Kroonenberg, acompa-
nyat per Esmeralda Freire.
Bar Oncle Jack. Roselles, 32 (20 h).

SABADELL (Vallès Occidental)
ESDIMarket. Segona edició d’aquest
mercat de joves dissenyadors, una
iniciativa que vol promoure la comer-
cialització de projectes i productes
d'alumnes i graduats de l'Escola.
Rambla de Sabadell (d’11 a 19 h).

Tarragona

ALTAFULLA (Tarragonès)
II Biennal Uruguai-Catalunya. Concert
del grup de percussió alternativa que
transforma objectes quotidians en
instruments musicals, Latasónica.
Plaça dels Vents (18.30 hores).

EL VENDRELL (Baix Penedès)
Llibre Vermell de Montserrat. Concert
a càrrec de la Coral del Parc, la Coral
de la Federació Farmacèutica de Bar-
celona, el Cor-Orfeó Parroquial del
Vendrell, Ço de Botafoc i l’Esbart Ciu-
tat Comtal.
Parròquia Sant Salvador. Plaça Vella,
s/n (18 hores). Gratuït.

CRISTINA VIZCAÍNO-DESPLÀ
Barcelona

C
reiem que treba-
llant s’aconseguei-
xen les coses”. Així
és com Albert Go-

rina, de 21 anys i codirector
d’Els tres porquets, uneix-te a

l’aventura inter-
preta el gran èxit
del musical. Tot
va començar el 17
de febrer amb l’es-
trena al teatre
Sant Vicenç de Sabadell. L’o-
bra va néixer com un projecte
del mateix centre, i explica la
història de tres porquets ame-
naçats per un ferotge llop que
aparenta ser molt més malvat
del que realment és.
“La idea d’Els tres porquets

va sorgir de fer una posada

en escena senzilla, perquè és
la nostra primera produc-
ció”, explica Gorina. “Des del
principi teníem claríssim que
no volíem fer la versió origi-
nal típica del conte, sinó una
versió humorística, fresca,
innovadora, de la qual po-
guessin gaudir també els

adults. En aquest
sentit es va afegir
el personatge del
Llopet, el germà
petit del llop (que
és el toc d’humor)

i els animals del bosc”. El per-
sonatge de Roc, el més gran
dels tres protagonistes, és in-
terpretat pels germans Oriol
i Marc Balaguer (que encar-
naToni a la sèriePolseres ver-
melles).
Tant el repartiment com el

muntatge van a càrrec dels

alumnes del centre, una con-
dició que Gorina i Magda Pa-
lau van posar per començar
el projecte: “Pensemque és lò-
gic, perquè són gent que ha
treballat dia a dia i sense ells
tot això no hauria estat possi-
ble. Era un projecte petit, fet
amb molta il·lusió, i la veritat

és que no ens esperàvem res,
però a la gent professional
que l’han vist els ha agradat i
han decidit portar-la a Barce-
lona. És una oportunitat que
ens ha sortit”. El canvi d’esce-
nari ha implicat tambéun can-
vi en l’escenografia, que ara
inclourà nous elements d’am-
bientació, com un bosc.
Les representacions es du-

ran a terme dins de la sessió
matinal (a les 12 hores) du-
rant tots els diumenges de
maig.c

Aquesta
versió del
clàssic es pot
veure els
diumenges
de maig
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El musical Els tres porquets, uneix-te a l’aventura arriba al teatre
Victòria durant tot el mes de maig, després d’omplir les butaques del
Teatre Sant Vicenç de Sabadell i d’aconseguir la pròrroga de les re-
presentacions fins a finals d’abril. Es calcula que unes 3.700 perso-
nes ja han vist l’obra, composta per 17 temes musicals.

ELS TRES PORQUETS

Espectacle musical
Teatre Victòria

5, 12, 19, 26 de maig
12 euros

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