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Barcelona ciutat

XII Jornades de Tallers Oberts dels ar-
tistes de Sarrià. En el marc d’aquestes
jornades hi haurà un ball per a for-
mar un mandala per a la pau.
Plaça Sant Vicenç de Sarrià (10.30 h).

Dia del Claqué. L’Associació Tot pel
Claqué celebra el Dia Internacional
del Claqué aplegant a més de 500
ballarins. Clourà el dia una Tap Jam.
Parc de la Pegaso (d’11 a 15 hores).

Aires & Danses. Concert a favor del
menjador social El Cau d’Horta, a càr-
rec de Santi Mirón, viola da gamba.
Lluïsos d’Horta. Feliu i Codina, 7-9 (12
hores). Entrada, algun aliment.

Silenci, fem música. Jordi Casadevall
interpreta el gamelan Penempaan
Guntur, un instrument tradicional
principalment a Bali.
Museu de la Música. Lepant, 150
(17.30 hores). Gratuït.

Concert solidari. Concert a càrrec de
l’Orquestra Concerts4Good, dirigida
per Daniel Mestre, amb el duo de pia-
no Carles&Sofia, i la soprano Rocío
Martínez. 20 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (18 hores).

Música de cambra. Concert del Quar-
tet Barcelona Concertante (Raúl
Garcia, violí, Assunto Nese, violí, So-
ledad Vicente, viola, i Gabrielle Dea-
kin, violoncel). Interpreta obres de
Haydn i Dvorák.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (18.30 hores). 10 euros.

40è aniversari del Cor Ariadna. Con-
cert d’aquest cor. Gratuït.
Església Adventista del Setè Dia. Com-
te d’Urgell, 133 (19 hores).

Per l’altre Cor Cremat de Barcelona.
Concert a càrrec de l’Orquestra Ars
Medica, amb els solistes Rubén Her-
rera i Nidhal Jebali, violins, i Núria
Calvo i Mark Friedhoff, violoncels.
Casal del Metge. Via Laietana, 31 (19
hores). 6 euros.

Micromemòries. Obra de creació prò-
pia formada per set relats que apro-
pen a la quotidianitat la memòria his-
tòrica de diferents èpoques.

El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 ho-
res). 4 euros.

El Documental delMes -OMG:Organis-
meModificat Genèticament. Projecció
d’aquest documental, una història
sobre les tècniques emprades per la
indústria alimentaria.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (20.30 hores). 2 euros.

BCN Reggae Roots Sessions. Concert
d’Elephant Step.
Barts Club. Avinguda del Paral·lel, 62
(22 hores). 3 euros.

Barcelona

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Iaia!. Representació d’aquesta obra
a càrrec de Montserrat Carulla.
L'Auditori. Albert Einstein, 51 (19 ho-
res). 26 euros.

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Unbalcó a la primavera.Concert a càr-
rec de la Coral Cantiga. Hi haurà una
primera part de música sacra dels
gransmestres i una segona amb poli-
fonia renaixentista i contemporània
sobre la primavera, la vida i l'amor.
Auditori Barradas. Rambla Just Olive-
ras, 56 (19 hores). Gratuït.

TERRASSA (Vallès Occidental)
Oh Happy Geriona. Concert-especta-
cle a càrrec del Cor Geriona.
Centre Cultural Terrassa. Rambla
d'Egara, 340 (18 hores). 17 euros.

Lleida

ELS PLANS DE SIÓ (Segarra)
Fira del Barber. Fira dedicada a expli-
car de forma teatralitzada la llegen-
da del barber de la població. La fira
tindrà com a motiu l'època medieval
i comptarà amb una trentena de pa-
radistes dedicats a antics oficis.
Concabella (de 10 a 18.30 hores).

Tarragona

CUNIT (Baix Penedès)
Música coral. Concert del cor de l'es-
cola anglesa St. Gabriel, amb una
quarantena de joves músics, de 12 a
16 anys. Gratuït.
Església de Sant Cristòfol. Plaça Sant
Cristòfol (13 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a duresa de les
obres del drama-
turg suec Lars No-
rén, un dels més re-

llevants del panorama teatral
europeu des de fa anys, no és

desconeguda per
als espectadors
barcelonins, que
han pogut veure
obres seves com
Dimonis, quemos-
trava com poden ser de des-
tructives les persones que un
dia es van estimar. O com 20
de novembre, construïda a
partir de les últimes paraules
que va deixar escrites el jove
alemany Sebastian Bosse
abans d’entrar a disparar el
2006 els alumnes i els pro-

fessors de la seva escola.
I ara els barcelonins poden

veure al Versus Teatre Kyla
(Fredor), una altra duríssima
i imprescindible peça de Lars
Norén que se submergeix en
la violència i el racisme: des-
prés de l’últim dia d’institut,
tres nois es troben enuna cla-

riana d’un bosc si-
tuat al costat dels
barris perifèrics
d’una ciutat sue-
ca. Els nois s’avor-
reixen, beuen, es

peguen i parlen del desastre
al qual creuen que la immi-
gració conduirà inevitable-
ment el seu país. Uns immi-
grants que consideren parà-
sits que, seguint punt per
punt el discurs de la creixent
ultradreta europea i també
d’algun alcalde basc, s’aprofi-

ten de manera contínua del
generós Estat de benestar del
seu país d’acollida.
A més, aquests joves es ve-

uen racialment superiors. I
són molt destructius. I aviat
passarà per allà un company
de classe adoptat i d’origen
asiàtic. La violència verbal,

ideològica i física prendrà
des d’aleshores, de forma
creixent, l’escenari.
Adrià Díaz, Sergio Freijo,

Marc Naya i Junyi Sun do-
nen vida a aquesta obra que
transcorre en temps real i
que, dirigida per Adrian De-
vant, retorna al Versus fins al
25 de juny després d’haver
aconseguit una bona acollida
de públic i de crítica en la
seva presentació al mateix
teatre durant tres setmanes
al març.c

Escena de
Kyla (Fredor),
de Lars No-
rén, que es
representa
al Versus
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VERSUS TEATRE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Versus Teatre reposa la duríssima ‘Kyla (Fredor)’ després d’ha-
ver-la exhibit amb èxit durant tres setmanes al març. La peça del
dramaturg suec Lars Norén mostra tres joves que, seguint el discurs
de l’ultradreta europea, consideren els immigrants uns paràsits. I
que trobaran el seu boc expiatori.

‘KYLA (FREDOR)’
Versus Teatre

Castillejos, 179. Barcelona
Fins al 25 de juny

www.versusteatre.com

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

Alfons Cornella llança un nou esdeveniment per posar-nos al dia sobre
les idees que canviaran el món.

RADICAL is NORMAL és una selecció de les idees en ciència,
tecnologia, indústria, empresa, salut, cultura, educació, etc. que
transformaran la nostra economia i societat en els propers mesos i anys.

4 de juny, 19.00h a l’Auditori AXA, a l’Illa Diagonal.

Compra les teves entrades a www.infonomia.com

infonomia.com

Vine al RADICAL is NORMAL !!!

Vols conèixer les iniciatives disruptives
que recorren el planeta?

El freddiscursde l’odi

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


