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Superherois, tecnologia i  
malles de licra al Tantarantana

nyia La Hydra hi interpretarà fins 
al 17 de maig Utilitat programada, 
escrita per Marc Rosich i dirigida 
per Míriam Escurriola.  

L’obra, protagonitzada per sis jo-
ves actors, és una crítica carregada 
d’ironia de la societat narcotitzant 
que crea ciutadans apàtics. Rosich 
ofereix “una mirada a aquest món 
d’un sol ús”, que recorda clàssics 
com 1984 d’Orwell i Un món feliç 
d’Aldous Huxley. “T’adones que 
t’ho donen tot tan mastegat que dei-
xes de saber com fer les coses”, diu 
l’actor Mario Silva. “El món de su-
perherois és una excusa per parlar 
de l’educació i els perills de la sobre-
protecció”, afegeix Rosich.e

Els cinc protagonistes, fills secrets de superherois de còmic. TANTARANTANA

TEATRE

Cinc joves tancats en un búnquer 
són educats i vigilats constantment 
per una misteriosa tutora (Míriam 
Alamany). Apartats de la societat, 
viuen en pau en una bombolla crea-
da a mida que explotarà quan el lí-
der del grup aconsegueix escapar. 
Així descobriran que són fills il·le-
gítims de superherois de còmic i 
que han sigut aïllats per no perjudi-
car la imatge dels seus pares i la in-
dústria que els sustenta. Els cadells 
de superheroi es rebel·laran a l’es-
cenari del Tantarantana. La compa-
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La beatlemania  
torna a Barcelona  

cinquanta anys després 

d’època i concerts” gratuïts. Al 
parc hi actuaran una quinzena de 
grups d’homenatge als Beatles, 
com ara The Flaming Shakers, 
Ed Tulipa, The Beatl’s, The Brian 
Epsteins, Los Pasantes (amb Les-
lie dels Sírex com a convidat) i els 
Xaints, que fan versions en cata-
là. Cada dues hores tocarà una 
banda. Tancaran els concerts els 
Abbey Road, que tindran com a 
convidat especial Santi Carulla, 
el vocalista dels Mustang, el grup 
que als anys 60 va versionar en 
castellà moltes cançons dels Be-
atles. A més dels concerts, hi hau-
rà espectacles de màgia, confe-
rències, exposició de material de 
diferents col·leccionistes, una 
gimcana, concerts infantils, un 
sopar de gala obert al públic i fins 
i tot un trivial. Tot, evidentment, 
relacionat d’alguna manera amb 
la beatlemania.e

Abbey Road 
tancaran el 
Barcelona 
Beatles 
Weekend al 
Parc de la 
Bederrida. 
ABBEY ROAD

MÚSICA

El primer bateria dels Beatles, Pe-
te Best, serà el convidat especial del 
Barcelona Beatles Weekend (BBW), 
que se celebrarà al barri de les Corts 
l’últim cap de setmana de juny. “La 
idea és fer el BBW cada any, i co-
mencem quan fa cinquanta anys del 
concert dels Beatles a la plaça de to-
ros Monumental”, explica María 
Dolores Parrilla, presidenta de l’As-
sociació Beat-les Corts, l’entitat or-
ganitzadora d’aquesta trobada de 
fans del quartet de Liverpool. 

“Seran tres dies d’actes i gent fent 
música i ensenyant coses dels Beat-
les”, diu el periodista Josep Maria 
Francino, que va ser present en aque-
lla actuació del grup a Barcelona i que 
ara coordina el BBW. 

Una ciutat dels Beatles 
Algunes activitats es faran als cen-
tres cívics del districte de les Corts, 
tot i que el centre neuràlgic serà el 
Parc de la Bederrida, un espai de 
13.000 m2 que, segons Parrilla, es 
convertirà en “una ciutat dels anys 
60, amb tavernes, rues de cotxes 
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