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Coses per fer

Cinema i música

Visual Phonic: Misterios de 
un alma + Álex Martín
Segona cita amb aquest cicle 
de cinema mut amb la banda 
sonora produïda a càrrec de 
DJs. En aquest cas serà Álex 
Martín, que posarà la banda 

teoria de Freud. Rodat en plena 
expansió de les teories del 

exposa com, basant-se en 
aquelles teories, un metge pot 
curar un pacient afectat d’una 
fòbia als instruments esmolats 
i que li provoca la necessitat de 
matar la seva dona.
Filmoteca de Catalunya.  
Plaça de Salvador Seguí, 1. Liceu 
(L3). Divendres 26. 21.30 h. 4 
euros. 

A la fresca

GRATIS Nits al Castell de 
Montjuïc: Commedia 
dell’Arte
El cicle de les Nits es tanca amb 
l’espectacle de Commedia 
dell’Arte. La Commedia 
dell’Arte és un espectacle 
improvisat de carrer amb uns 
personatges característics, 
com la Colombina, l’Arlequí, el 
Pedrolino i el Pantalone 
cadascun amb la seva màscara 
pròpia. Els alumnes de l’Institut 
del Teatre mostraran la seva 
reinterpretació de la tradicional 
Commedia dell’Arte en tres 
passis de mitja hora.
Castell de Montjuïc. 
Ctra. de Montjuïc, 66. 
Espanya (L1-L3-FGC). 
Dv. 26. De 21 a 1 h.

Música

Akron 
Originalment un projecte en 
solitari, Akron pren la forma de 
quartet de la jungla espacial en 
la seva versió en directe. 
Exòtica de l’escola de Martin 

Space Age dels 60 o bandes 
sonores europees dels 70. 

es fusionen en un directe 

orquestrat per quatre éssers 
amb cap esfèric.
Macba. Plaça dels Àngels, 1. 
Universitat (L1-L2). Dissabte 27. 
19 h. 5 euros. 

GRATIS Concerts al MNAC
Estudiants del Màster 
d’ensenyaments artístics 
d’Estudis Avançats en 

Instruments de la Música 
Clàssica i Contemporània 
ofereixen, a les sales d’art gòtic, 
les seves interpretacions 
d’obtenció de títol davant un 
tribunal i el públic assistent.
Palau Nacional, Parc de 
Montjuïc, s/n. Espanya (L1-L3-
FGC). Dimarts 30. De 16 a 18 h.

Art

GRATIS Pantalla CCCB. Un 
mes, un artista: Greta Alfaro

artista’, és un espai per a obres 
audiovisuals d’autors amb 
voluntat d’experimentar. Durant 
els mesos de juliol i agost, 
l’artista destacada és Greta 
Alfaro (Pamplona, 1977). Alfaro 

contemporani a través de la 
revisió de narratives lligades 
tant a la tradició (llegendes, 
mites, contes populars) com a 
la història de l’art.
CCCB. Montalegre, 5. Universitat 
(L1-L2). De dt. a dg., de 10 a 19 h.

Festival

GRATIS Ingràvid
El Festival de Cultura 
Contemporània de 
l’Empordà apropa als 
barcelonins tot el que 

es cou al nord, que no 
és poca cosa. La 

programació inclou el concert 
de Bradien+Eduard Escoffet 
(dj.2, 21.45 h), una 
‘performance’ de Sonia Gómez 
(dj. 2, 20.45 h) i una tarda de 
tallers i presentacions (dt.30) a 
càrrec de l’editorial Males 

propostes. 
Arts Santa Mònica. Les Rambles, 
7. Drassanes (L3). Del 26 de juny 
al 12 de juliol. 

Trobaràs totes 
les activitats 
que es fan a 
Barcelona a
timeout.cat
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