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Barcelona ciutat

Concert irregular de Joan Brossa. Un
espectacle que recupera el cabaret li-
terari i visual retent homenatge a la
vida i l’obra de Joan Brossa. A través
de la poesia escènica brossiana Els Pi-
rates Teatre faran que el públic s’en-
dinsi en el món del poeta, drama-
turg i artista plàstic mitjançant un es-
pectacle fresc i proper.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial,
12 (19 h). 5 euros

El so de les imatges. Un taller familiar
que es pregunta com sonen una
imatge, un paisatge o un edifici. I
que explica que a partir dels ele-
ments visuals que ens envolten po-
dem crear un univers sonor que ens
permeti saber com es construeix la
música des d’unamirada ben poc ha-
bitual. La imatge serà l’encarregada
de fer que el públic s’introdueixi en
les estructuresmusicals des del movi-
ment corporal i el ritme.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial,
12 (12.30 h). 3 euros

Viatge amb el ‘Beagle’: la selecció na-
tural. A través d’aquesta pel·lícula im-
mersiva que es projecta a tota la su-
perfície de la cúpula del planetari di-
gital del Museu Marítim es donarà a
conèixer al públic familiar el viatge
de Charles Darwin i les seves investi-
gacions a bord del vaixell Beagle. In-
clou l’entrada a l’exposició Viatge
mar enllà. Activitat per a tots els pú-
blics
Museu Marítim. Avda. Drassanes, s/n
(11.30 h). Des de 2.50 euros

La ruta dels cementiris: Montjuïc. Un
recorregut organitzat que ofereix
una lectura d’aquest cementiri com
si es tractés d’un llibre d’història: els
personatges cèlebres enterrats, les
obres arquitectòniques i escultòri-
ques, els mausoleus...
Cementiri de Montjuïc. Mare de Déu
del Port, 56-58. Informació:
93-484-19-99

Mini Maker Faire. Reunió d’inven-
tors, creadors i makers que mostren
exemples del seu treball. Iniciativa
delMake Magazine que copia, en pe-
tit format, lesmaker faires que se ce-
lebren en altres ciutats com San Ma-

teo (EUA) o Newcastle (Regne Unit).
En aquesta trobada barcelonina hi
ha anunciats més de trenta makers,
demostracions, taules rodones, ta-
llers per a adults i nens, i també cur-
sets de noves tecnologies a preus
assequibles.
MOB. Bailèn, 11, baixos (a partir de
les 10 h). Gratuït

I Mercat del Vi Ecològic. Primera edi-
ció d’aquest mercat dedicat als vins
ecològics i de proximitat, en un en-
torn familiar i atapeït d’activitats. De-
gustació de vins baixos en sulfits i
que no han estat tractats amb fertilit-
zants ni amb fitosanitaris de síntesi
química. també hi ha un tast guiat
de la D.O. Penedès.
Poble Espanyol. Av. Ferrer i Guàrdia,
13 (de 10 h a 20 h). 11 euros

Dissolved Formalities Party. Sessió
musical del projecte del dj italià Placi-
do Cuocolo, originari de Nàpols, que
va ser un iniciador del scratching hip-
hop amb el grup The Crew. Amb el
nom artístic de Phacid explora la se-
va passió pel house i les diferents tèc-
niques que utilitzen els dj.
Barts Club. Avinguda Paral·lel, 62
(22.30 h). Entrada lliure amb consumi-
ció mínima

Trois Conquêtes. Són tres músiques
que procedeixen de diferents mons i
que s’han trobat a Barcelona. Björt
Rúnarsdóttir, violoncel·lista islande-
sa; Ana Garde, violinista madrilenya,
i Edurne Arizu, acordionista navarres-
acatalana, es van unir el 2013 per
crear aquest nou projecte en el qual
es barreja la música clàssica, el jazz,
les músiques del món i temes propis.
El Arco de la Virgen. C/ de la Verge, 10
(20.30 h). 5 euros

Lleida província

SOLSONA (Solsonès)
Mozart a Solsona! L’Orfeó Nova
Solsona, el Cor de Cambra de l’Audi-
tori Enric Granados de Lleida i l’Or-
questra Mozart interpretaran aques-
ta tarda a la catedral la Missa brevis
F Kv 192 i els Vesperae Solennes de
Confessore Kv 339 sota la direcció de
Xavier Puig.
Catedral de Solsona. Pl. de la Catedral
(19 h). 18 euros

JUSTO BARRANCO
Barcelona

H a estat un dels
musicals revela-
ció de la tempo-
rada i encara se-

rà tot el mes de juliol al Club
Capitol: Lo tuyo y lo mío, o, el
que és el mateix, 75 cançons
en 75 minuts. Tota la història
d’amor d’una parella explica-
damitjançant grans èxitsmu-
sicals d’abans-d’ahir, ahir i
avui, des deKarina i Rocío Ju-
rado fins aMecano, Shakira o
Delafé y las Flores Azules.
La idea va sorgir de la com-

panyia Con un Canto en los
Dientes, formada pels actors
i cantants Karen Gutiérrez i
Manuel Ramos, que van fer
una primera versió de l’es-
pectacle fa anys que va que-
dar congelada per altres com-
promisos professionals. I el
2013 es van decidir a recupe-
rar-la però reformada: van
anar a buscar Dídac Flores
com a director musical –i al
capdavant del piano durant
les funcions– i Joan Maria
Segura –director de musi-
cals d’èxit com Ruddigore o
la nissaga maleïda, La casa
sota la sorra iEl crim de Lord
Arthur Savile amb la com-
panyia Egos Teatre–, i entre
tots quatre van articular la
dramatúrgia que ara és tot
un èxit.
“No ens plantejàvem ni

tan sols que fos un musical,
sinó més aviat unes cançons
teatralitzades que anessin
passant per totes les fases de
l’amor, des de la solitud inici-
al fins que la parella es co-
neix, són molt feliços junts,

arriba el dia a dia i lamonoto-
nia, apareixen els conflictes
i, finalment, el desamor”, ex-
plica Segura.
Però es va convertir en un

petit musical ambmolt d’hu-
mor i on tot es canta, de vega-
des amb temes d’un minut i
d’altres de tres segons, amb
popurris i fins i tot barrejant
dues cançons en una. Temes
que tothom coneix perfecta-
ment. Hi sonen temes com

Perdido en mi habitación, de
Mecano;Derroche, d’Ana Be-
lén; Titanic; Las flechas del
amor, de Karina; Bandido, de
Miguel Bosé; No voy a llorar
de Julieta Venegas; Suerte,
de Shakira; El indio, de Dela-
fé, iTengo tu amor, de Fórmu-
la V, “que en aquesta situa-
ció, com d’altres temes, té un
caire que no t’hauries plan-
tejat mai”, diu Segura, que
recorda que tota l’obra la pre-
sideix un sofà on els protago-
nistes poden tant enfadar-se
com fer l’amor.c

Karen Gutiérrez
i Manuel Ramos
a Lo tuyo y lo mío
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]‘Lo tuyo y lo mío’ recorre amb humor i amb 75 cançons la
història d’una parella des que es coneix fins al desamor. Temes,
tant dels anys seixanta com actuals, s’enllacen sense descans en
aquest petit musical protagonitzat per Karen Gutiérrez i Manuel
Ramos i dirigit per Joan Maria Segura al Club Capitol

‘LO TUYO Y LO MÍO’
Club Capitol

La Rambla, 138. Barcelona
Fins al 27 de juliol

www.grupbalana.com

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