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Barcelona ciutat

Aquell dia de 1714.Muntatge escènic
adreçat al públic familiar basat en la
novel·la Aquell dia de 1714, escrita
per Antoni Munné Jordà i il·lustrada
per Òscar Julve.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
de Pau Vila, 3 (12 h). 4,5 euros.

Vermut& Swing. Sessió ambOriol Ro-
maní, clarinet, i Francesc Capella, pia-
no. 11 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (12.30 h).

Trobada dels Gegants de Sant Jaume.
Sisena edició d’aquesta trobada ge-
gantera.
Plaça de la Mercè (17.30 hores).

Cançons per gaudir en família. Dàma-
ris Gelabert ofereix un concert de les
cançons més divertides amb contin-
gut útil en la formació d’hàbits.
La Violeta de Gràcia. Masponç, 6 (18
hores). 5,5 euros.

Les Mamelles de la Víbria. Aquest
grup vol agrair amb un gran concert i
un videoclip als patrocinadors de la
gravació del seu primer disc, dut a
terme mitjançant mecenatge.
Rambla del Poblenou, 44-46 (18 ho-
res). Gratuït.

Casi el mejor trio de tu vida. Blues i
dixie amb aquest grup format per
Mikha (violí, banjo i veu), Artem
Hul’yev (saxo) i Maria Puertas (tu-
ba). Gratuït.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (19 hores).

Més curtmetratge que mai! Celebra-
ció del cinquè aniversari de la distri-
buïdora de curtmetratges Marvin &
Wayne amb la projecció d’una selec-
ció de curtmetratges inèdits a Barce-
lona. Gratuït.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

Un Movimiento como un Cielo Claro.
Selecció de peces de música, movi-
ments i danses sagrades del material
introduït per Gurdjieff als seus estudi-
ants. 12 euros.
Can Felipa. Pallars, 277 (19.30 h).

Punch & Judy in Afganistan. Especta-
cle recomanat per a nens a partir de

8 anys, en anglès, a càrrec de la com-
panyia Stuffed Puppet Theatre. Expli-
ca la història d’en Nigel, un titellaire
que arriba a l’Afganistan per divertir
les tropes aliades.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (avui,
dilluns 28 i dimarts 29, 20 h; demà
diumenge, 19 hores). 9 euros.

Concerts depetit format. Concert a càr-
rec de Maria Rodés. Gratuït.
Jardins del Teatre Grec (20 hores).

Tarantel·les i música del sud de la Me-
diterrània. Concert a càrrec de Piero
Pesce, guitarra i veu, i Questioni Me-
ridionali.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça
del Pi, 7 (20.30 hores). 12 euros.

XXI Festival Internacional de Carilló de
Barcelona. Olesya Rostovskaya inter-
preta el programa 300 anys de músi-
ca russa per a carilló.
Carilló del Palau de la Generalitat . Pl.
Sant Jaume (21 hores).

DeBruixes,Ànimes i Històries Tenebro-
ses. Contes per a adults a càrrec de
Jordi Vila.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal,
35 (22 hores).

Girona

CASTELL-PLATJA D’ARO (B. Empordà)
Festival Internacional de Música de
s’Agaró. Concert de tango a càrrec
d’Orlando di Bello, bandoneó, i
Carles Pons, guitarra.
Església de l’Esperança. Avinguda Es-
glésia, s’Agaró (20 hores). 18 euros.

L’ESCALA (Alt Empordà)
Orquestra. Concert de l’Orquestra
Simfònica de West Sussex, sota la di-
recció de David Benneta.
Església de Sant Pere. Plaça Església,
4 (22 hores).

SANT JOAN DE LES ABAD. (Ripollès)
Comte Arnau. Mercat medieval amb
productes del Ripollès, danses, espec-
tacles, degustació i zona d’esoteris-
me (avui i demà, tot el dia). Repre-
sentació de Thalassa, música d’arrel
amb Marina Mir i Carlos Cortés, la
veu de Celeste Alías i el contrabaix
de Miquel Àngel Cordero (22 h, Era
d’en Serralta, Vila Vella, 12 euros).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
n anglès es va titular
simplement Bare
(Nu), o, també, Ba-
re: a pop opera, però

en l’adaptació als escenaris ca-

talans arriba amb
un altre títol que
és també tota una
declaraciód’inten-
cions: Per sobre de
totes les coses. I ha
de ser així, perquè l’atrevi-
ment de la proposta en
aquests temps és colossal, amb
19 intèrprets en escena i una
bandade cincmúsics en direc-
te per donar vida a aquest mu-
sical contemporani que narra
el trànsit sempre complicat de
l’adolescència a l’edat adulta,

encara més complicat si, com
en el cas dels protagonistes,
són joves que estudien en un
internat catòlic a comença-
ments dels anys noranta i al-
guns d’ells són homosexuals.
Daniel Anglès, el fundador

de la companyia El Musical

Més Petit i que en
aquests moments
és director resi-
dentd’un altremu-
sical a Barcelona,
Los miserables,

s’ha posat al capdavant
d’aquesta producció impulsa-
da per la jove companyia Ma-
dam Teatre, creada per Marc
Flynn, Anna Herebia, Marc
Gómez i Àgata Casanovas.
Flynn va veure el musical a
Londres i, quan va tornar a la
capital catalana, va voler repre-

sentar-lo. I Anglès va acabar
afegint-se al projecte.
Un Anglès que recorda que

aquest musical parla d’una vi-
vència tan dura com el procés
de fer-se gran, un moment
gens innocu, ple de canvis, de
descobriments, solitud, pri-

mers amors, relacions inten-
ses, vocacions... Un moment
en què cal sortir de l’armari,
equivocar-se i, també, ser un
mateix.
A Per sobre de totes les coses

hi ha ni més ni menys que 30
númerosmusicals, des d’Epifa-
nia, en què el protagonista té
unmalson en el qual tots l’acu-
sen d’homosexual, fins a Cap
veu, amb la inevitable cerimò-
nia de graduació i la sortida a
un món que té més preguntes
que respostes.c

Una escena
del musical
Per sobre
de totes
les coses, al
teatre Gaudí
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El musical ‘Per sobre de totes les coses’ posa 19 actors i
cinc músics en escena per narrar el pas a l’edat adulta d’uns
adolescents, alguns homosexuals, que a començaments dels
anys noranta estan internats en una escola catòlica. Es tracta d’uns
adolescents que busquen el seu camí enmig de forces dificultats

‘PER SOBRE
DE TOTES LES COSES’

Teatre Gaudí,
Sant Antoni Maria Claret, 120
www.teatregaudibarcelona.com

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