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coincideix amb l’última jornada
del Sis Nacions de Rugbi, un tor-
neig que Irlanda encara té possi-
bilitats de guanyar. En qualsevol
cas, el resultat no alterarà la
festa, que estarà amenitzada
durant tot el dia per gaiters,
ballarins irlandesos i grups de
música celta.

Petits ‘leprechauns’
Les famílies tindranmolts
motius per arribar al Kitty’s ben
d’hora, ja que al matí s’ha pro-
gramat un grapat d’activitats
infantils. Els petits coneixeran
les tradicions celtes a través
d’un concurs de dibuix, relats
de contes irlandesos, tallers
demaquillatge i exhibicions
de balls. Los Stompers posaran
ritme a la tarda de dissabte
amb un concert que promet
fer cantar i ballar grans i petits.
El plat fort arribarà al ves-
pre amb la retransmissió del
França-Irlanda, tot un esdeve-
niment tant per als amants del
rugbi com per als qui mai no
hagin vist un placatge, unamelé
o un assaig. La jornada finalit-
zarà amb un concurs de pre-
guntes i respostes sobre Irlanda
entre pintes de cervesa negra
i banderes verdes.

Amitjanmarç, el color verd
és sinònim de festa, diversió i
alegria per a tots els irlandesos
i els seus amics. Tal com va fer
l’apòstol Patrici al segle V quan
va evangelitzar l’illa d’Irlanda,
són ara els seus descendents
els qui estenen per tot el món
la cultura i les tradicions de la
seva terramaragda. Les des-
filades, les danses i la música
irlandesa inunden aquest cap
de setmana els cinc continents
ambmotiu d’una festa que no
coneix límits d’edat ni de naci-
onalitat. A Barcelona, el punt
de trobada és, commana la tra-
dició, el Kitty O’Shea’s, un pub
amb solera que celebra deu anys
del seu particular homenatge al
patró dels irlandesos amb una
gran festa al carrer.

Una celebració genuïna
ElKitty’s va ser un dels primers
pubs irlandesos a obrir abans
que esclatés lamoda de pubs
de turistes a Barcelona. La seva
proximitat al CampNou i l’antic
estadi de Sarrià l’han fet un punt
de referència entre la clientela
local, que acudeix a la taverna
tant per la seva selecció de cer-

KITTY’S COMMEMORA 10 ANYS DE LA SEVA CELEBRACIÓ DE SANT PATRICI

JAMES BEGG

La festa irlandesa
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veses i plats tradicionals com
pel bon ambient que s’hi respira
en dies de partit. Però quan
realment s’il·lumina aquest
indret del carrerNumància

just per sobre de la Diagonal és
durant el dia nacional d’Irlan-
da. Enguany, la street party arri-
ba dos dies abans del dia oficial
de Sant Patrici (el 17 demarç) i
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Direcció

A partir del 25 de març

KITTY O’SHEA’S STREET PARTY

DATA: DS. 15 DE MARÇ, A PARTIR DE LES
11H. LLOC: KITTY O’SHEA’S. C/ NAU DE
SANTA MARIA, 5-7. BCN (SARRIÀ-LES
CORTS). METRO: MARIA CRISTINA (L3).
EDATS: TOTES LES EDATS. TEL.: 932 803
675. ACTIVITATS GRATUÏTES.
Web: www.kittyosheas.com.

Dansa
laberíntica

+ RECOMANEM

Dotze anys després de la
seva estrena i set anys
després del seu primer pas
pel Mercat de les Flors,
torna al recinte de Montjuïc
‘Origami’, el primer espectacle
per a públic jove creat per
la companyia Mudances
d’Àngels Margarit. La dansa
és el llenguatge protagonista
d’aquest muntatge que
juga amb l’espai, la llum,
els objectes i la música per
crear una poesia visual que
fascinarà grans i petits. Sobre
l’escenari, desfilaran quatre
ballarins que entraran i
sortiran d’escena com si es
tractés de nens deixant-se
seduir per un laberint ple de
sorpreses i suggeriments. La
música original de Joan Saura,
Mastretta i Pascal Comelade
guiarà els petits espectadors
a través d’aquesta primera
incursió en el món de la dansa.

ORIGAMI.MERCAT DE LES FLORS.

C/ LLEIDA, 59. BCN (SANTS-

MONTJUÏC). METRO: POBLE

SEC (L3). TEL.: 93 343 56 33.

HORARI: DS. 15 I 22 DE MARÇ,

A LES 18H; DG. 16 I 23 DE

MARÇ, A LES 12H. PREU: 8€.

EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.

Web: www.mercatflors.cat.

El matí de dissabte està dedicat a les activitats per als infants. KIM MANRESA


