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Barcelona ciutat

Museus municipals. Entrada gratuïta
a partir de les 15 hores als següents
museus: Muhba, Monestir de Pedral-
bes, DHUBMuseus, Museu de la Mú-
sica, NAT. Museu de Ciències Natu-
rals de Barcelona, Museu Frederic
Marès, Museu Picasso, La Virreina
Centre de la Imatge, CCCB i el Museu
Marítim de Barcelona.
Bcn.cat/museus/diumengestarda

Cançó d’amor i de guerra. Representa-
ció de la sarsuela.
Teatre Victòria. Av. Paral·lel, 67 (avui,
19 hores, demà, 18 hores). De 25 a
35 euros.

Barcelona

MANLLEU (Osona)
Cicle de Cinema de Primavera. Projec-
ció d’Amor (Michael Haneke).
Cinema Casal de Gràcia. Roca, 4-6 (19
hores). 6 euros.

MANRESA (Bages)
‘Passió segons Sant Joan’, de Bach.
Concert amb la participació del Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Grana-
dos de Lleida, l’OrfeóManresà, la Co-
ral Nova Solsona i l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès, amb Laia Frigolé (so-
prano), Eulàlia Fantova (contralt),
Carles Prat (tenor) i Elias Benito
(baix). Direcció de Xavier Puig.
Teatre Kursaal. Passeig de Pere III (18
hores). 25 euros.

Girona

L’ESCALA (Alt Empordà)
Concerts Clàssics. Inici del cicle, que
durarà fins al 12 d’octubre, amb un
recital de violí i piano a càrrec de Ka-
tia Chigi (violí) i Antonella Da Vinco
(piano). El duo interpretarà obres de
Francesco Maria Veracini, Wolfgang
Amadeus Mozart, Franz Schubert i
Serguei Rakhmàninov.
Església de Sant Martí d’Empúries.
Major (19 hores).

SANT JOAN DE LES ABADESSES
(Ripollès)
Sessió de ball. Activitat organitzada
per l’Associació de Jubilats i Pensio-
nistes amb l’actuació de Maria Alba.
Casal Jaume Nunó – El Palmàs.

Carrer Jaume Nunó, 6-8 (17 hores).

RIBES DE FRESER (Ripollès)
XII edició de la Fira Formatgera de la
Vall de Ribes. Enguany, la fira està for-
mada per 28 parades, 18 de les
quals són exclusivament de format-
ges. Es duran a terme diferents activi-
tats, com el concurs de formatges,
tastos de formatge a partir de les 11
h (6 euros, amb inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme), un petit taller
demostratiu de formages i un con-
curs infantil de munyir cabres.

ROSES (Alt Empordà)
Muret 1213 – Càtars! Representació
d’aquest espectacle teatral a càrrec
de la Companyia País Meu.
Teatre Municipal de Roses. Tarragona,
81 (18 hores).

VILADEMULS (Pla de l’Estany)
The Ladies Entertainment. Programa
ofert per Tendres Fruits, format per
Ànnia Fuentes, flautista de bec, i la
clavecinista Tomoko Matsuoka. El
duo interpretarà peces de Sammarti-
ni, Händel i Scarlatti, entre d’altres.
Església de Sant Joan Baptista (19 h).
Gratuït. Aforament limitat.

Lleida

CERVERA (Segarra)
3r Festival de Pasqua de Cervera. Les
caramelles de Cervera recorreran els
carrers de la ciutat al matí (des de les
11 fins a les 14 hores). A les 19 h, el
Paranimf de la Universistat (passeig
de la Universitat, 1) acull Mompia-
na, una lectura en clau de jazz de
l’obra de Mompou a càrrec del Lluís
Vidal trio, que també interpretarà el
nou treball de Lluís Vidal, Viatge a
l’interior de l’espelma (15 euros).
Festivaldepasqua.cat

MONTCLAR D’URGELL (Urgell)
Banquet medieval. El castell de
Montclar ofereix la possibilitat de
participar en un banquet ambientat
en l’època medieval. Inclou una visi-
ta guiada per les dependències del
castell de Montclar, vestuari per als
assistents i ambientació i espectacle
medieval.
Castell de Montclar. 43 euros. Infor-
mació i reserves: 973-402-405 o
info@castellsdelleida.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés d’abaixar
el teló, el bon tea-
tre continua viu. I
molt més si es

tracta del de Txékhov. I pas-
sen coses inesperades. Per

exemple, que dos
dels personatges
de dues de les se-
ves obres més fa-
moses, d’Oncle
Vania i de Les
tres germanes, es trobin 20
anys després en un cafè de
Moscou. I tinguin l’oportuni-
tat de canviar les seves vides,
encara que potser els acabi
pesantmassa el passat. ÉsAf-
terplay, una obra de l’irlan-
dès Brian Friel (1929), autor
de peces comMolly Sweeney,

un text que mostra la troba-
da fortuïta de l’Andrei –a Les
tres germanes l’addicció al
joc l’obliga a hipotecar la ca-
sa de la família i la seva dona
l’abandona– i la Sonia –la ne-
boda de l’Oncle Vania, ena-
morada del doctorAstrov pe-
rò superada en l’estima del

metge per la boni-
ca Ielena–, l’An-
drei inventant
mentides insigni-
ficants per prote-
gir-se del dolor

del seu passat, i la Sonia, sol-
tera i refugiada en el seu do
per a l’eficiència burocràtica.
El vodka animarà la conver-
sa i ajudarà a fer plans de fu-
tur en aquesta peça de to
agredolç, amb humor i molta
malenconia.
Una peça que l’actriu Im-

ma Colomer volia dirigir fa
temps i que ara, amb la col·-
laboració del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa i
amb els actors Pep Ferrer i
Fina Rius, porta per fi a esce-
na a la barcelonina sala Atri-
um, fins al 28 d’abril. Una
obra on Friel intenta no trair

Txékhov i allò que hauria
imaginat per als seus perso-
natges i on, assenyala Imma
Colomer, que fins ara només
havia dirigit petites peces, es
mostren l’eufòria que produ-
eix la trobada però també els
hàbits de defensa que incons-
cientment fem servir per
amagar les nostres pors, la
por de mostrar-se, de since-
rar-se, de reconèixer els nos-
tres fracassos i les nostres pe-
tites ficcions de cada dia per
poder sobreviure.c

Pep Ferrer
i Fina Rius
en una escena
d’Afterplay,
a la sala
Atrium
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Dos personatges de dues de les obres més conegudes de Txékhov,
l’Andrei de ‘Les tres germanes’ i la Sonia d’‘Oncle Vania’, es troben
fortuïtament 20 anys després en un cafè de Moscou. És ‘Afterplay’,
una obra de l’irlandès Brian Friel dirigida per l’actriu Imma Colomer
a la sala Atrium amb Pep Ferrer i Fina Rius com a protagonistes.

‘AFTERPLAY’
Sala Atrium. Consell de
Cent, 435. Barcelona

Fins al 28 d’abril
www.atrium.cat

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