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Barcelona ciutat

FleaMarket.Un diumengemés se ce-
lebra aquest mercat d’objectes i ro-
ba de segona mà.
Plaça Blanquerna (d’11 a 19 hores).

El fossar de la Pedrera. Un espai de la
memòria de la Guerra Civil. Visita guia-
da per Nick Lloyd, especialista en iti-
neraris de la Guerra Civil.
Punt de trobada, porta de ferro del ce-
mentiri de Montjuïc. Carrer Mare de
Déu del Carme (11 hores). Activitat
gratuïta.

No Pants Subway Ride Barcelona
2015. Barcelona se suma a la convo-
catòria global del flashmob No Pants
Subway Ride 2015.
Plaça Universitat (17 hores).

Piano i cant. Recital a càrrec d’Eulàlia
Ara, soprano, i AnnaM. Pinto, piano.
Aportació voluntària a favor de la
FundaciónManos Providentes, de Ca-
li, Colòmbia.
Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

De l’església a la plaça. El cor Contra-
punto Vocale ofereix una selecció de
peces religioses i profanes de música
catalana amb quèmostra l’evolució i
diversitat d’estils de la nostra música
coral, incloent-hi nadales.
Església de Sant Ildefons. Madrazo, 92
(18 hores).

Xcèntric. Teràpies filmades: Anne Char-
lotte Robertson. Les pel·lícules d’An-
ne Charlotte Robertson (1949-
2012), rodades la majoria en su-
per-8, documenten els efectes del
trastorn bipolar que va patir, les cri-
sis nervioses i els internaments en
centres psiquiàtrics. 4 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).

Eduard II. La companyia Parking Sha-
kespeare fa l’última representació
d’aquesta obra de Shakespeare.
Teatre Tantarantana. Flors, 22 (19 ho-
res). 18 euros.

Trilogia Mozart. Última representació
d’aquesta trilogia mozartiana a càr-
rec de Così fan Dei Furbi.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(19 hores). 18 euros.

Nit de blues. L’Original Jazz Orquestra
Taller de Músics comença el 2015
amb un concert amb la Big Mama
Montse.
Jamboree Jazz Club. Plaça Reial, 17
(20 i 22 hores). 12 euros.

Cuando el fin sea el principio... Contes
amb Virginia Imaz. 10 euros.
Almazen. Guifré, 9 baixos (20 hores).

Navidades secundarias. Representa-
ció d’aquesta comèdia protagonitza-
da per sis personatges desnortats.
Teatre Porta4. Església, 4-10
(20.30 hores). 12 euros.

Trio Nubuteco. El Trio Nubuteco fan
una lectura personalitzada amb ar-
rantjaments que respecten l’origen
del choro (plor o plany), conegut
com a chorinho, una música popular
i instrumental brasilera amb més de
130 anys d’existència.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 ho-
res). 5 euros.

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Joaquim Chancho. Acte de cloenda de
l’exposició de Joaquim Chancho i
concert de música contemporània de
la formació Frames Percussion.
Centre d'Art Tecla Sala. Avinguda
Josep Tarradellas, 44 (12 hores).

MATARÓ (Maresme)
Oliver Nelson Tribute. Concert de jazz
amb la Big Band Jazz Maresme i Lli-
bert Fortuny.
Teatre Monumental. La Riera, 169
(19 hores). 15 euros.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
Rhum. Homenatge al desaparegut
JoanMuntanyèsMonti, amb la repre-
sentació del seu espectacle sota la di-
recció de Martí Torras i interpretat
per Jordi Martínez, entre d’altres.
Teatre-Auditori (19 hores). De 13 a
18 euros.

Girona

OLOT (Garrotxa)
Tarda de ball.Música de qualitat amb
Pep i María José, i una excel·lent pis-
ta de ball. 5 euros.
Sala El Torín. Del Roser, 19 (18 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n musical per a la
Monyos i per a la
Barcelona de prin-
cipis del segle XX.

El Teatre del Raval continua

amb la seva exito-
sa línia dels últims
anys, en els quals
ha aconseguit una
gran acollida amb
musicals com La
vampira del Raval o Goodbye
Barcelona, obres amb trames
ambientades directament a la
capital catalana. I ara presenta
el musical de La Monyos, un
muntatge sobre el popular i co-
lorista personatge que Mireia
Ros ja va portar al cinema fa
uns anys amb Julieta Serrano

com a protagonista i que ara, a
l’escenari, encarna Teresa de
la Torre.
Empar López, directora del

Teatre del Raval, dirigeix tam-
bé l’obra i és la impulsora del
projecte, gens estrany perquè
explica que des de petita sen-

tia fascinació pel
personatge: com
que era una nena
molt presumida, la
seva àvia li deia
que seria més fa-

mosa que la Monyos, i ella la
buscava per la Rambla encara
que li diguessin que ja feia
anys que havia mort.
Perquè Dolors Bonella, la

Monyos, va néixer el 1851 i va
morir l’any 1940.Veïnadel car-
rer Cadena, va viure a cavall
de dos segles i la seva excentri-

citat, el seu aire rialler, els seus
passejos cantant i parlant amb
tothom, lluint el seu vistósmo-
nyo, el seu exageratmaquillat-
ge a les galtes i el seu colorista
i estrafolari vestuari, la van fer
popularíssima. Una façana
queamagavauna tristesa enor-

me per la pèrdua d’una filla.
El musical La Monyos, amb

llibret d’Albert López Vivan-
cos, música de Pedro Pardo i
set actors i quatremúsics enes-
cena, entra en la ment de Do-
lors Bonella i mostra situaci-
ons atapeïdes d’emoció i poe-
sia, però també vol retratar la
vida de la Barcelona de l’èpo-
ca, en concret la de l’any 1910,
quan l’anunci del pasdel come-
ta Halley atemoreix la pobla-
ció amb la fi del món. No pas a
la Monyos, és clar.c

Una escena
de La
Monyos, que
es representa
al Teatre del
Raval
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La vida i l’època de Dolors Bonella, més coneguda com la Monyos,
puja a escena al Teatre del Raval. I com que la Monyos cantava i
ballava pels carrers abillada amb estrafolaris vestits i un exagerat
maquillatge a les galtes, l’obra que la recorda és un musical dirigit
per Empar López i protagonitzat per Teresa de la Torre.

‘LA MONYOS’
Teatre del Raval

St. Antoni Abat, 12. Barcelona
Fins a l’1 de febrer

www.teatredelraval.com

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