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Barcelona ciutat

Indiana Stones: explorem! Taller per
a nens de 5 a 12 anys que per un dia
es convertiran en Indiana Stones per
observar la natura que es respira a
tots els espais de La Pedrera.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (10
hores). 8,5 euros nens i adults.

Gran Nit de la Música Espanyola. Con-
cert a càrrec d’una gran orquestra
simfònica, amb Rolando Saad, a la
guitarra. Interpreten obres de Bizet,
J. Rodrigo i Falla. De 22 a 49 euros.
Palau de la Música (19 hores).

WTF Jam Session. Nit de jazz, blues i
gospel. 5 euros.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 hores).

La Força del Talent. Dintre d’aquest ci-
cle es projecta la pel·lícula Berenar a
Ginebra, de Ventura Pons, 2013, ver-
sió original en català. L'any 1973, a
les acaballes del franquisme, Mercè
Rodoreda coincideix a Ginebra amb
el crític literari i editor Josep Maria
Castellet i el convida a berenar a ca-
sa seva.
Cinemes Boliche. Av. Diagonal, 508
(20 hores). 3 euros.

Fira del Circ Trapezi. Dintre d’aquest
cicle es presenta Oxímoron, amb els
espectacles Algo de vidrio, de Los
Santos, Um belo dia, de Dulce Duca,
i Imaga, de Ingrid Esperanza i Melis-
sa Scioscia.
Mercat de les Flors (20 h). 6 euros.

Cicle Mestres del Jazz. Concert a càr-
rec dels professors del Taller de Mú-
sics. 7 euros.
Jazzsi Club. Requesens, 2 (20.30 h).

El Divan. Representació d’aquesta
obra a càrrec de la Cia. Kamaleonik.
Una psicòloga que no suporta el dub-
te de si el seu marit l’enganya, una
dona que no suporta més al seu ma-
rit, un boxejador que no suporta la
pressió, i l’únic que els suporta a tots
ells és el divan.
Teatre El Llantiol. Riereta, 7 (20.30 ho-
res). 18 euros.

Jam session. Sessió amb els músics
Rodrigo Pahlen + Camilo Fernández
+ Joao Vieira.

Sala Fènix. Riereta, 31 (21 hores). 3
euros.

Latin jazz. Concert a càrrec del Yadira
Ferrer Trio. Entrada lliure.
Milano Cocktails-bar. Ronda Universi-
tat, 35 (20.30 hores).

Músiques del món. Espectacle fla-
menc a càrrec d’Almacale.
Los Tarantos. Pl. Reial, 17 (21.30 i
22.30 hores). 10 euros.

Hip hop. Concert a càrrec d’Escanda-
loso Expósito + Hartosopas.
23 Robadors. Robador, 23 (21.30 ho-
res). 4 euros.

Tango. Concert a càrrec de Marcelo
Mercadante & Gustavo Battaglia.
Gipsy Lou. Ferlandina, 55 (21.30 ho-
res). 3 euros.

Barcelona

VIC (Osona)
Sant Jordi al MEV. Visita del museu
dirigida a famílies amb nens de 3 a 6
anys que guiades per un educador
aniran a la recerca de dracs, prince-
ses i cavallers.
Museu Episcopal de Vic. Plaça Bisbe
Oliba, 3 (11 hores). Activitat inclosa
en l’entrada.

Girona

ROSES (Alt Empordà)
Passejades d’història. Visita guiada a
la Ciutadella.
Espai Cultural La Ciutadella (11, 12 i
18 hores). 5 euros.

SANT PERE PESCADOR (Alt Empordà)
Recital de Sant Jordi. Cant coral i poe-
sia a càrrec de la Coral Juvenil i la
Coral Les veus del Fluvià.
Centre cívic (18 hores).

Tarragona

LA MORERA DE MONTSANT (Priorat)
Menja't la mona amb nosaltres - Tast
de garnatxes i xocolates del Priorat.
Un Dia de la Mona ben especial amb
el tast de garnatxes i xocolates del
Priorat.
Celler Joan Ametller. Carretera de la
Morera a Cornudella, km 3,2 (12 ho-
res). 15 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s tracta d’una no-
vel·la profètica i po-
derosament emoti-
va que es reedita

de manera periòdica i que
també aconsegueix l’aplaudi-

ment una vegada
i una altra als esce-
naris teatrals bar-
celonins. Ramon
Madaula i Jordi
Bosch ja van pro-
tagonitzar un muntatge
d’Adreça desconeguda el
2006, i el gener de l’any pas-
sat un altre poderós duo d’ac-
tors, Lluís Homar i Eduard
Fernández, van tornar a enca-
rar a l’escenari aquesta breu
novel·la epistolar que retrata-
va l’horror nazi abans de la

guerra: escrita per la novel·lis-
ta dels Estats Units Kathrine
Kressmann Taylor el 1938,
l’obra mostrava mitjançant
les cartes que s’escriuen dos
amics alemanys –un d’ells
jueu– entre els Estats Units i
Alemanya com canvia dia a
dia el pensament dels ciuta-

dans que viuen so-
ta el règimdeHit-
ler, com s’escam-
pa entre ells el vi-
rus de la intole-
rància i el racis-

me i justifiquen sense dificul-
tats fets que abans haurien
considerat atroços.
Homar i Fernández van

aconseguir un gran èxit a La
Villarroel i després se’n van
anarde gira. Ara tornen aBar-
celona per acomiadar-se: es-
taran fins al 4 de maig al tea-

tre Goya Codorniu. Allà tor-
nen a donar vida a Martin
Schulse i Max Eisenstein,
dos amics que a poc a poc es
van allunyant. “És una no-
vel·la que explica el germen
de les guerres, dels enfronta-
ments, com ens podem per-
dre els éssers humans i que

hi hagi una escalada de con-
frontació”, explica Homar,
que a més de ser un dels dos
protagonistes és el director
d’aquesta obra per a la qual
no va voler prendre el camí
fàcil de llegir les cartes des
d’un faristol. Va optar per un
espai únic, un saló on hi són
tots dos i cadascú interpreta
les missives a prop del seu
amic, una amistat que a poc a
poc començarà a torçar-se
fins que la correspondència
s’interromprà bruscament.c

Eduard
Fernández i
Lluís Homar
en una escena
d’Adreça
desconeguda

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Eduard Fernández i Lluís Homar tanquen a Barcelona la gira
d’‘Adreça desconeguda’, una obra que van estrenar el gener de
l’any passat justament a la capital catalana. Basada en la novel·la
epistolar de Kressmann Taylor, l’obra narra com l’amistat de dos
amics es desfà sota l’horror del règim de Hitler.

‘ADREÇA DESCONEGUDA’
Teatre Goya Codorniu

Joaquín Costa, 68. Barcelona
Fins al 4 de maig

www.teatregoya.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

COMPRANT LA ROSA SOLIDÀRIA

REGALES COMPANYIA

OLIDÀRIA

On trobar les roses?

A les botigues d’Abacus,

Casa del Llibre, Consum i Natura.

Consulta la teva botiga més propera

i altres punts de venda

a www.rosescontraloblit.com

Amistatdesconeguda

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

LA SEQUERA ÉS INEVITABLE. LA FAM, NO.
FES UN DONATIU ARA. LA TEVA ACCIÓ ÉS VITAL.

TRUCA AL 902 330 331 O ENTRA EN WWW.INTERMONOXFAM.ORG
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