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Barcelona ciutat

Sant Cristòfol. Amb motiu de la cele-
bració d’aquesta festivitat, la Funda-
ció Mutual de Conductors exposa
una trentena de vehicles històrics
com un Rolls Royce del 1927 o un
Chevrolet del 1929.
Plaça Sant Jaume (concentració a par-
tir de les 11.30 hores, i després sorti-
ran en caravana fins el Port Olímpic).

Juliols joves. Projecció dels documen-
tals Barcelona era una festa i Festival
Canet Rock (18 hores). Concert a càr-
rec del grup Berlinist (21.30 hores).
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6.

Diàleg amb Salvador Espriu en el ce-
mentiri de Sinera.Homenatge al poe-
ta a càrrec del Grup Metàfora.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.
Camèlies, 76-80 (19 hores).

Contes sensualment eròtics. Narració
de contes a càrrec de Narrin Narran.
Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina
Albert. Indústria, 295 (19 hores).

Diàlegs en el llindar. Taula rodona so-
bre Subversions en la cultura, amb
Rosa Calvet, psicoanalista, Josep
Maria Català, degà de la facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB, Carme Garcia, psicoanalista, i
Helena Tatay, comissària indepen-
dent. Modera Salvador Foraster.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
(19.30 hores).

Converses a les biblioteques. Festival
Grec. Conversa amb Amparo Sán-
chez, cantant, i Marc Parrot, comissa-
ri del cicle Off the Record.
Biblioteca Vapor Vell. Passatge Vapor
Vell, s/n (19.30 hores).

Concert d’estiu. Concert de gospel i
jazz en record dels difunts a càrrec
del Grup Vocal Zetzània.
Tanatori Àltima Ronda de Dalt. Scala
Dei, 17-37 (20 h). Gratuït però cal con-
firmar assistència al 902-230-238.

Música als Parcs. Concert de jazz del
duet format per Mayte Aiguacil, veu,
i Pau Lligadas, contrabaix (20 h, Pan-
tà de Vallvidrera) i concert de música
clàssica a càrrec de l’Euphonic Bass
Quartet (21 h, Turó Park).

Nits d’estiu.Musical participatiu a càr-
rec d’un cor de 150 cantaires (20 i
22 hores, auditori, 6 euros). Nits de
Circ (21.30 i 22.30 h, gratuït).
CaixaFòrum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8.

Música coral. Concert a a càrrec del
Saint Gregory School Catholic Colle-
ge. Gratuït.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores).

Sala Montjuïc. Concert de jazz/swing
a càrrec del Biel Ballester Trio (20.45
hores) i projecció del curtmetratge
Zombie, de David Moreno (2012), i
de la pel·lícula Intocable, d’Olivier Na-
kache i Eric Toledano (França, 2011,
VOSE) (22 hores).
Fossat del Castell de Montjuïc. 6 eu-
ros, lloguer gandula, 3 euros.

48è Festival Internacional de Cant Co-
ral. Concert a càrrec de les corals
Amaranthe de Oudenaarde, Bèlgica,
Grupo Vocal Jacara de Ciudad Guaya-
na. Veneçuela i Coral A Little Note,
de Barcelona. Gratuït.
Església del Pi. Plaça del Pi (21 hores).

A la fresca. La companyia Els Pirates
Teatre representa la comèdia amb
estructura de cabaret Sing, Song,
Swing. Entrada gratuïta.
Casa Elizalde. València, 302 (22 h).

Nits golfes. El Mag Selvin presenta el
seu espectacle de màgia i ventrilò-
quia És màgic!. 5 Euros.
Terrassa del Museu d’Història de Cata-
lunya. Plaça Pau Vila, 3 (22 hores).

Barcelona

IGUALADA (Anoia)
EuropeanBalloon Festival. Entre avui i
diumenge se celebra la 17ena edició
d’aquest festival que reunirà 50 glo-
bus aerostàtics d’arreu del món.
Avui a les 22 hores, es projectarà
una pel·lícula en un iglú de vent ins-
tal·lat a la pista de l’Ateneu.
www.ebf.cat

VIC (Osona)
Festival Nits de Cinema Oriental. Se-
gueixen les projeccions d’aquest fes-
tival que se celebra fins diumenge.
www.cinemaoriental.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a puça és un insecte
que em crida l’aten-
ció”, confessa Sol Pi-
có. “És un paràsit

que xucla la sang dels altres i
que va saltant, canviant d’ani-
mal o individu. I nosaltres
també xuclem l’energia dels
altres per aferrar-nos a la vi-
da, per impulsar-nos cap en-
davant, anem saltant de cos

en cos”, diu la ba-
llarina i coreògra-
fa Sol Picó (Alcoi,
1967). Explica ai-
xí la petitametàfo-
ra que porta a
dins el títol de l’obra que pre-
senta des d’aquest vespre i
fins diumenge a la Sala Petita
del Teatre Nacional en el
marc del festival Grec:Memò-
ries d’una puça.
Una obra que ja va estre-

nar al festival Temporada Al-
ta de Girona i en la qual s’en-
fronta amb energia a la crisi,
veient la pèrdua com una
oportunitat, al costat dels ba-
llarinsCarles Fernández i Va-

lentí Rocamora. “L’especta-
cle parteix de la sensació que
planteja una situació com la
que vivim tots ara, de crisi
econòmica, social i personal.
Veiem que el món s’esfondra
al voltant i pots tenir la sensa-
ció d’enfonsament interior”,
explica Sol Picó.
I davant d’això, els tres pro-

tagonistes de la coreografia
decideixen no parar, no ren-
dir-se, continuar saltant els
obstacles que apareguin, con-

tinuar avançant,
en una obra molt
física que els dei-
xa extenuats. “Ca-
da dia perdo 800
grams i tinc els al-

tres dos ballarins fregits”, riu
Picó, que diu que “és unama-
rató fins a l’extenuació per
avançar, arribar, no parar-se
mai, passant per llocs es-
tranys i surrealistes en una
mena d’èxode, de transhu-
mància, aquesta paraula tan
bonica”.
Avançar, córrer sense fi-

nal. “Almenys, no el sabem. I
aquesta és la qüestió, no hi ha
un final”, explica. Tot i que,

diu, potser d’alguna manera
el final sigui la gran ampolla
on Sol Picó acaba ficada com
si es tractés d’Alícia al país de
les meravelles, una ampolla
“per llançar-te al mar”, acla-
reix.
“Potser l’ampolla la trobi

un xeic àrab que va en un iot i
et converteixis en princesa, o
la trobin dos submarinistes i
la portin a casa com un re-
cord i la col·loquin a les pres-
tatgeries dels nens. Però a

l’obra hi ha optimisme, es-
perança, sigui el que sigui
que passi”, diu la coreògrafa,
autora de peces com Paella
mixta, Sirena a la plancha o
Petra, la mujer araña y el pu-
tón de la abeja maya.
Picó explica a més que en

aquesta creació plena de fan-
tasia, màgia i absurd, una
obra física i extenuant prope-
ra a una roadmovie, compten
amb la banda sonora compos-
ta per Carles López, “un gran
músic d’electrònica”. “Els
seus ritmes ens acompanyen
molt, ens inciten, fins i tot
ens aclaparen per moments i
fan que no puguem parar”.c

Una escena
de Memòries
d’una puça,
de Sol Picó, al
Teatre
Nacional
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]La ballarina i coreògrafa Sol Picó presenta avui al TNC, dins de la
programació del Grec, les ‘Memòries d’una puça’, una obra que veu
en la pèrdua una oportunitat i, partint de la crisi actual, mostra en
escena tres nòmades que, malgrat molts obstacles i problemes, se-
gueixen endavant i no s’aturen en cap moment

‘MEMÒRIES D’UNA PUÇA’
Teatre Nacional. Sala Petita
Pl. de les Arts, 1. Barcelona

Fins al 14 de juliol
grec.bcn.cat
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