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Barcelona ciutat

A l’entorn de Tàpies. Des de l’interior.
Activitats familiars gratuïtes al vol-
tant d’aquesta exposició (10 h i
11.30 h). Conferència dintre del cicle
Tàpies a 12 veus, a càrrec de Sam
Abrams (18.30 h, gratuït).
MNAC. Palau Nacional de Montjuïc.

Village Planeta Aigua. Amb motiu del
Mundial de natació ha obert al pú-
blic un espai de 20.000 metres qua-
drats amb tota mena d’activitats. Hi
ha una una zona de restauració i en-
treteniment i una zona infantil amb
activitats dirigides als més petits. A
més, els assistents podran visitar els
sis planetes gastronòmics de menjar
per a tots els gustos.
Recinte Olímpic de Montjuïc (de 10
del matí a 3 de la nit).
www.bcn2013.com

Música de banda. Concert del cor, or-
questra de corda i quintet de jazz de
l’Exeter School.
Museu Marítim. Av. Drassanes, s/n
(18 hores). Gratuït.

Cinema d’estiu. Projecció de la pel·lí-
cula Gangster Squad (Brigada de éli-
te), de Ruben Fleischer (Estats Units,
2013).
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (18 hores).

Perú, Amèrica Llatina o la crisis econò-
mica a Europa. Taula rodona amb
Eduardo Atao Espinoza, economista,
David Sánches Peralta, jurista, i
Rafael Drinot Silva, sociòleg i perio-
dista. Modera Hugo Henry Lara, di-
rector del Seminario de Estudios Pe-
ruanos y Latinoamericanos.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

Música als Parcs. Concert a càrrec de
la BandaMunicipal de Barcelona diri-
gida per Juan Miguel Romero (20 h,
Parc de la Barceloneta). Concert de
jazz a càrrec del trio Wom (21 h, Jar-
dí de Can Solé, Cànoves, 10-12).

Nocturnàlia. Concert a càrrec del Biel
Ballester Trio.
Basílica del Pi. Plaça del Pi (20.30 ho-
res).14 euros, inclou concert, copa de
cava i visita al museu de la basílica.

Sala Montjuïc. Concert de flamenc
contemporani a càrrec del grup Ten-
derete (20.45 hores). Projecció del
curtmetratge División azul, de Sergi
Martí (2012), i de la pel·lículaMoon-
rise Kingdom, de Wes Anderson
(EUA, 2012, VOSE) (22 hores).
Fossat del Castell de Montjuïc. Entra-
da, 6 euros, lloguer gandula, 3 euros.

Cinema a la fresca. Projecció de la
pel·lícula Una pistola en cada mano,
de Cesc Gay. Entrada lliure.
Jardí romàntic de l’Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6 (21.30 hores).

Nits golfes. Espectacle entre la dansa
contemporània i el teatre a càrrec de
Les Filles Föllen.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
Pau Vila, 3 (22 hores). 5 euros.

Barcelona

MASNOU (Maresme)
XVII Festival Internacional de Teatre
Còmic. Ple de riure. El grup Circo Los
representa el Cabaré paròdia.
Plaça Ramón y Cajal (20 hores).
www.plederiure.cat

PINEDA DE MAR (Maresme)
Construir con residuos y otros materia-
les alternativos. Presentació d’aquest
llibre deMarta Soriano, que ha realit-
zat una recerca exhaustiva arreu el
món sobre els diversos sistemes de
construcció d’habitatges.
Biblioteca Manuel Serra i Moret. Pro-
grés, 22 (20 hores).

Girona

BLANES (Selva)
43è Concurs Internacional de Focs d’Ar-
tifici de la Costa Brava. Entre les activi-
tats de la festa major, avui comença
aquest concurs que es perllongarà
fins el dissabte 27, amb els focs de
l’empresa canadenca Sirius.
Roca de Sa Palomera (22.30 hores).
www.blanes.cat

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Música als castells. Concert de jazz a
càrrec de Susana Sheiman i el grup
Open Gate. 10 euros.
Castell de Tamarit (22 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
na parella de do-
nes d’origen hu-
mil que s’estimen
i busquen deses-

peradament tenir un fill. Ma-
res benestants que sí que te-

nen fills i estan
disposades a tot
per aconseguir la
seva felicitat. I
fills desorientats
que no troben el
seu lloc al món. És El viento
en un violín, de Claudio Tol-
cachir (Buenos Aires, 1975),
l’autor de l’aclamada La omi-
sión de la familia Coleman i
un dels autors-directors ar-
gentins que, com Daniel Ve-
ronese o Javier Daulte, han
aconseguit una enorme pro-

jecció internacional en els
darrers anys. Tant, que El
viento en un violín porta ja
uns quants anys de gira: ja es
va presentar al festival Tem-
porada Alta de Girona a fi-
nals del 2010, i avui per fi arri-
ba a Barcelona, al teatre Ro-
mea, dins del festival Grec.

Per a Tolcachir
El viento en unvio-
lín és una peça
“sobre personat-
ges que tenen his-
tòries d’amor que

tenen com a finalitat la felici-
tat pròpia i també la dels al-
tres..., però que posen els pit-
jors mitjans, els més equi-
vocats, de vegades fins i tot
violents, per aconseguir-la”.
I és que l’autor, que també és
un dels sis protagonistes de
l’obra, utilitza les històries

de dues famílies de diferent
condició social per interro-
gar-se sobre els límits de
l’amor: per indagar si l’amor
pot justificar fins i tot fer mal
als altres. Com acostuma a
ser habitual, els protagonis-
tes creats per Tolcachir amb
la seva companyia Timbre 4

són outsiders: no aconseguei-
xen entrar als engranatges so-
cials. “Un sentiment –diu–
que potser en realitat tenim
la majoria de la gent, perquè
sentim que la vida va d’una
banda i que nosaltres provem
d’encaixar-hi”. Això sí, da-
vant aquest sentiment, a
l’obra, assenyala, “tota aques-
ta gent fora del sistema en
pot gestar un altre, una nova
xarxa afectiva. Poden cons-
truir felicitat, amor i accepta-
ció a partir d’allò que són”.c

Una escena
d’El viento en
un violín, que
es representa
al teatre
Romea
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]Claudio Tolcachir torna a Barcelona després de l’èxit de La omisión
de la familia Coleman amb El viento en un violín. Una obra en la
qual, a més d’autor i director, és un dels sis intèrprets que posen en
escena a dues famílies de diferents classes socials. Dues famílies que
busquen la felicitat amb mitjans no sempre encertats

‘EL VIENTO EN UN VIOLÍN’
Teatre Romea
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