
36 LAVANGUARDIA DILLUNS, 21 JULIOL 2014

Barcelona ciutat

Tasta! Toca! Olora! Un espectacle de
la mà de Comediants i la Fundació
Alícia, que és diferent, original i s'in-
clou dins de la programació del Festi-
val GREC. La finalitat de l'espectacle
és donar a conèixer i que l'especta-
dor empatitzi amb la sordceguesa
una malaltia que afecta 3.000 cata-
lans,mitjançant un recorregut gastro-
nòmic tot privant-lo dels sentits de
l'oïda i la vista i deixant només els
del tacte, l’olfacte i el gust.
Sala d'Actes de les Cotxeres del Palau
Robert. Passeig de Gràcia, 107 (21,
22 i 23 de juliol, cada hora de les 10 a
les 20 h), Cal reservar entrades al cor-
reu reserves@tasta-toca-olora.com

Baixant de la Font del Gat. Les fonts
populars de Montjuïc. Exposició for-
mada per fotografies de jornades i ce-
lebracions a les fonts populars de
Montjuïc, realitzades per fotògrafs
com Frederic Ballell, Carlos Pérez de
Rozas o Josep Brangulí, a més de di-
buixos i litografies de l’època d’au-
tors com Lola Anglada.
Castell de Montjuïc.

Orquestra. Concert del conjunt de cor-
da i metalls del Hounslow Music Ser-
vice, de Londres.
Catedral (17.15 hores). Gratuït.

A ritmo de Tango. Barcelona, Gardel,
Buenos Aires. Per quart any consecu-
tiu se celebra aquesta iniciativa gene-
rada per promoure el tango, amb
classes obertes al públic i aptes per a
totes les edats i nivells. S'ensenyaran
els passos bàsics d'aquest ball de ra-
val, la varietat musical, la història i
els misteriosos codis que l'emmar-
quen. En finalitzar, els mestres balla-
ran un tango a tall d'exhibició. La
classe anirà a càrrec de dues parelles
professionals.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
portal de l'Àngel (18 hores).

Molt soroll per no res. La companyia
Parking Shakespeare representa
aquesta obra de Shakespeare a l’aire
lliure i amb el públic fent rotllana al
voltant dels actors.
Parc de l’Estació del Nord (19 hores).

Columbia Jazz Band. Concert d’aques-

ta banda de jazz, en solidaritat amb
el Banc dels Aliments.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores).

Cultura, capitalisme i democràcia. Con-
ferència a càrrec de Joan Manuel
Tresserras, doctor en Ciències de la
Informació i professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Acte gra-
tuït amb aforament limitat. Cal fer re-
serva a info@fundacioromea.cat
Teatre Romea. Hospital, 51 (20 h).

Sala Montjuïc. Concert de swing per
TubaHamra (20.45 h), projecció del
curt Tryouts, de Susana Casares, Es-
panya/EUA, 2013 (22 h) i del premi
del públic del Festival de cinema inde-
pendent nord-americà de Barcelona,
Short Term 12, de Destin Cretton,
EUA, 2013 (22.15 h). 6 euros.
Fossat del Castell de Montjuïc.

Tortilla soup. Projecció d’aquesta
pel·lícula de María Ripoll, Estats
Units, 2001. Gratuïta.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (21 hores).

Nylon Bcn. Els residents The Zombie
Kids ofereixen una nit de pura ener-
gia. 10 euros.
Sala Razzmatazz. Almogàvers , 122
(de 23.45 a 5 hores).

Hostal Party / Pub Crawl. Nit de músi-
ca amb el Dj Gab.
Barts Club. Avinguda del Paral·lel, 62
(de 0 a 3 hores). Entrada lliure.

Barcelona

PINEDA DE MAR (Maresme)
WokingHS Concert Band. Actuació del
cor i la banda de l'escola Woking
(Regne Unit).
Pati Can Comas. Plaça Catalunya, 3
(19 hores).

Girona

PERALADA (Alt Empordà)
Damià Mateu (1864-1935), promo-
tor, empresari col·leccionista. Mostra
sobre el fundador de l’empresa auto-
mobilística Hispano Suiza, i pare de
Miquel Mateu (propietari del castell
de Peralada).
Biblioteca del Castell de Peralada.

CARLOS POVEDA
Barcelona

L
a foscor i el silenci
són dues pors comu-
nes en l’ésser humà.
Però són una realitat

quotidiana per a les persones

que pateixen sord-
ceguesa.Tasta! To-
ca! Olora!, l’espec-
tacle que s’estrena
avui al Palau
Robert en el marc
del festival Grec, és una prova
escènica d’això. Es tracta d’un
projecte cultural relacionat
ambunamalaltia que aCatalu-
nya afecta 3.000 persones,
1.800 de les quals resideixen a
Barcelona. Inspirat en la famo-
sa pel·lículaRatatouille, la fun-
ciópretén ser tot unviatge sen-

sorial i un acostament del pú-
blic a l’hora de comprendre i
sentir aquesta discapacitat.
Àurea Millan, directora de

Punts Suspensius, empresa de
serveis lingüístics, d’accessibi-
litat i una de les productores
de l’esdeveniment, assegura

que l’obra pretén
“donar visibilitat a
un grup de perso-
nes que, de cara a
la societat, és invi-
sible”. Precisa-

ment una de les agrupacions
que s’encarrega d’ajudar
aquest col·lectiu, l’Associació
CatalanaProPersones Sordce-
gues (Apsocecat), ha col·labo-
rat activament en la creació de
l’espectacle. Això sí, per di-
rigir-lo han confiat en el talent
i l’experiència de la compa-

nyiaComediants i en laFunda-
ció Alicia.
El preu de l’entrada a l’acte

és voluntari, i les funcions es
realitzaran cada hora des de
les deu del matí fins a les vuit
del vespre. Amb les aportaci-
ons, els productors de Tasta!

Toca! Olora! esperen poder
continuar lluitant per la causa
de la sordceguesa amb noves
activitats com la representació
de la funció en l’àmbit escolar,
que està prevista que comenci
a fer-se amb el reinici de les
classes el setembre que ve, o
l’exposició informativade la in-
validesa en museus i espais
semblants. De moment, ja
compten amb el suport d’insti-
tucions governamentals com
el Departament de Cultura de
la Generalitat.c

Ada Parellada,
Roger de
Gràcia i Anna
Tarrés al
cartell de
l’obra
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]‘Tasta! Toca! Olora!’ és un espectacle diferent, en el qual ens con-
vertirem, per uns moments, en sordcecs. L’aïllament total de la vista
i de l’oïda o la potenciació de la resta de sentits són algunes de les
experiències que s’ofereixen en un intent de posar a l’abast de tot-
hom una realitat amagada per a la majoria.

‘TASTA! TOCA! OLORA!’
Festival Grec. Palau Robert

Passeig de Gràcia, 107
21, 22 i 23 de juliol

grec.bcn.cat

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