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Barcelona ciutat

Ruta del Barri Gòtic i la Ribera. Un re-
corregut pel Barri Gòtic i la Ribera de
Barcelona. Compendi de 2.000 anys
d’art, història, curiositats, anècdo-
tes, vivències.
Plaça de Ramon Berenguer el Gran.
De 17.00 a 19.00 hores. 12 euros.

Big Bang Data. Tallers en família sota
el títol ‘Nosaltres al ciberespai!’, a
càrrec de La Mandarina de Newton.
CCCB. Carrer Montalegre, 5. De 11.00
a 13.00 hores.

Concert solidari. El pianista Narcís
Rodas interpreta peces en un reperto-
ri en favor de la Fundación Manos
Providentes de Cali (Colòmbia). A
l’Església de Sant Gaietà.
Carrer Consell de Cent, 293. A partir
de las 18.00 hores. Gratuït.

4a Cursa popular de Montbau. Cursa
pensada per a categories superiors (6
quilòmetres) i altres inferiors. Els re-
correguts estaran convenientment
adaptats a les edats.
Plaça Mossèn Ferran Palau, De 9.00 a
12.00 hores. A partir de 5 €.

Recital de piano. A càrrec del cèlebre
pianista Michael Davidov. Guanyador
de concursos internacionals de piano
a Espanya, Itàlia, Rússia i Eslovàquia.
A la Nau Ivanow-Espai30.
Carrer Hondures, 28. De 19.00 a
21.00 hores. A partir de 4 €

Barcelona

ARGENTONA (Maresme).
Ballada de lindy hop i degustació de
vins. Activitat emmarcada dins la V
edició de la Setmana del Vi de la DO
Alella. L’activitat es realitzarà a Can
Baladia.
Passeig Baró de Viver, 56. De 11.00 a
14.00 hores. Gratuït.

MARTORELL (Baix Llobregat)
Activitat familiar. Visita comentada a
una antiga casa del segle XIX. Idealis-
me romàntic. Reuneix una col·lecció
de pintures, ceràmica i escultura. Re-
serva prèvia i obsequi per als petits.
L'Enrajolada, Casa Museu Santacana
C. de l’Aigua, 1. De 10.30 a 14.00 ho-
res. A partir de 3 €

CARDEDEU (Vallès Oriental)
Bicicleta i masies. Itinerari guiat per
fer en bicicleta i conèixer les masies
més significatives dels voltants de
Cardedeu i la seva història. Al Museu
Arxiu Tomàs Balvey.
Carrer Doctor Daurella, 1. De 10.00 a
13.00 hores. Gratuït.

Girona

OLOT (Garrotxa)
Ruta Marian Vayreda. Recorregut
pels millors paratges de la Moixina
amb servei de traducció al llenguat-
ge dels signes inclòs. Museu dels
Sants.
Joaquim Vayreda, 9. A partir de las
12.00 hores. Gratuït.

GOMBRÈN (Ripollès)
Visita al Castell del Comte Arnau.
Descoberta del mite del Comte Ar-
nau tot visitant el museu de Gom-
brèn, el gorg dels Banyuts i el castell
on va viure el llegendari comte.
Museu del Comte Arnau. De 11.00 a
13.30 hores, 10 €

SANT GREGORI (Gironès)
Descoberta i anellament d'ocells. A
través de les indicacions d'un guia de
natura coneixerem els ocells de molt
a prop i aprendrem a identificar i
anellar-los de forma correcta. La Pi-
lastra. Carretera de Sant Gregori a
Bonmatí. De 9.00 a 12.00 hores. Gra-
tuït.

LA BISBAL (Baix Empordà)
Uns del Grup de Folk en concert. Re-
cords de les cançons de sempre amb
amb participació d’Eduard Estivill,
Montse Domènec (Falsterbo Marí),
Jordi Pujol i Joana Clusellas (Mar-
duix).
Teatre Mundial, La Bisbal d'Empordà
Passeig Marimon Asprer. De 19.00 a
21.00 hores. A partir de 6 euros.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Concert líric. El baríton Àngel Òdena i
Marco Evangelisti, al piano, interpre-
taran peces originals a l’Auditori En-
ric Granados.
Plaça Mossèn J. Verdaguer, s/n.
De 19.00 a 21.00 hores. A partir de
15 €

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a pobresa, l’explota-
ció, l’alienació i la bo-
geria prenen la Sala
Beckett. I ho fan

ambWoyzeck, una de les obres

més representa-
des del teatre ale-
many, començada
a escriure per
Georg Büchner en
1836 amb només
22 anys i que va quedar en es-
tat fragmentari a causade la se-
va mort per tifus tan sols un
any més tard. Seria recupera-
da dècades més tard i des
d’aleshores ha estat completa-
da i versionada en innombra-
bles ocasions, inclosa l’òpera
d’Alban Berg.

Aquesta vegada ésMarcRo-
sich qui versiona i dirigeix el
text de Büchner amb els ac-
tors de la companyia Parking
Shakespeare encapçalats per
Carles Gilabert, que dóna vida
al soldat rasWoyzeck i experi-
menta el progressiu procés de

deshumanització
que pateix a causa
de la societat que
l’envolta. Una so-
cietat exemplifica-
da pels abusos que

rep del seu superior, el Capità,
i pels experiments que realitza
amb ell el Doctor de la locali-
tat –per exemple forçant-lo a
menjar només pèsols– i als
queWoyzeck se sotmetperne-
cessitat. La seva salut mental
comença a trencar-se i a més
la dona amb qui té un fill co-

mença a interessar-se per un
altre home. Woyzeck comen-
çarà lliscar cap a la bogeria i el
crim. Rosich manté la potèn-
ciadel text però intentant acos-
tar-lo encaramés a les obsessi-
ons actuals, per a la qual cosa
ha afegit alguns passatges d’al-

tres obres de l’autor, de cartes
a la seva promesa des del seu
exili –Büchner va conspirar
per la revolució– i d’informes
mèdics elaborats pel seu pare
metge, inclòs un intent de suï-
cidi. Tot acompanyat d’una
música ideada a partir de la
cançó popular de bressol que
la dona de Woyzeck canta al
seu fill: que, amb altres can-
çonsdebressol del folklore ale-
many, imprimeixen a les al·lu-
cinacions de Woyzeck un to
narcotitzant.c

Marc Rosich
posa en
escena
l’obra de
George
Büchner
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SALA BECKETT

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Marc Rosich i la companyia Parking Shakespeare posen en escena
una de les grans obres del repertori universal, 'Woyzeck', la vida
d’un necessitat soldat ras que pateix un procés de deshumanització i
de descens als inferns de la bogeria empès pels abusos que rep en la
seva vida diària.

WOYZECK
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins Al 5 d’octubre

www.salabeckett.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
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Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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