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 Escena  

‘Informe d’una 
acadèmia’. La peça de 
Franz Kafka és un conte 
amarg sobre la vida del simi 
de la Costa d’Or que es 
converteix en humà i triomfa 
dins el món de l’espectacle. 
Aquest monòleg sobre la 
decadència de la Humanitat 
a l’Europa del segle XX arriba 
a l’Espai Lliure amb direcció 
de Xavier Ricart i actuació 
d’Ivan Benet. Pg de Santa 

Madrona, 40. Fins al 25 de maig. 

Avui a les 21.00 hores; Dissabte a 

les 18.00 i a les 21.30 hores i 

diumenge a les 18.30 hores. Preu: 

22 euros. www.teatrelliure.cat. 

Ballet de Moscou.  
El Tívoli apropa al públic 
dues obres clau del Ballet 
romàntic, El Lago de los 
Cisnes i Cascanueces, fins al 
proper 18 de maig. El Ballet 
de Moscou fa 25 anys 
enguany i en la seva gira 
internacional recala a 
Barcelona. Casp, 8. Avui 

(21hores); Dissabte (18.00 i 21.30 

hores) i diumenge (18.30 hores). 

Preu:de 25 a 39 euros. 

www.grupbalana.com. 

‘Venidos a menos’. Els 
actors David Ordinas i Pablo 
Puyol es posen al capdavant 

d’un espectacle divertit, fresc 
i espontani al Teatre del 
Raval. A Venidos a menos es 
proposa a l’espectador un 
espectacle diferent, que no és 
ni un monòleg ni un concert 
o un musical, però on la rialla 
està garantida. Sant Antoni 

Abat, 12. Avui i dissabte a les 

23.00 hores. Preu: 20 euros. 

www.venidosamenos.com i 

www.teatredelraval.com.  

‘El triomf de la fonèti-
ca’. La sala Tallers del TNC 
presenta en forma de lectura 
dramatitzada, ambientada 
en un estudi de ràdio dels 

anys trenta, El triomf de la 
fonètica, de Martí de Riquer. 
El sainet retrata l’intent 
d’arranjar un matrimoni de 
conveniència que acabarà 
sent un deliri còmic, on 
apareixeran esquimals, 
cabres, filòlegs i problemes 
fonològics. TNC. Sala Tallers.  

‘Burlesque’ a El Moli-
no. El Molino programa la 
quarta edició de l’únic 
Festival de Burlesque 
consolidat a Espanya, amb 
la vedette Merche Mar com 
amfitriona.Vila i Vilà, 99. Preu: 

33 euros. www.elmolinobcn.com.

Clàssic de Tennessee Williams 
‘EL ZOO  
DE VIDRE’ 
Una família del sud dels Es-
tats Units dels anys 30 del se-
gle XX és la protagonista del 
clàssic de Tennessee Williams 
El zoo de vidre, que puja ara a 
l’escenari del teatre Goya Codorniu dirigit per Josep Maria Pou 
i en versió catalana. Williams furga en l’abisme existent en-
tre el món que es vol veure i la realitat mitjançant el retrat 
d’una família marcada pels desitjos de la mare controlado-
ra i per l’abandonament del marit. Actuen els actors Mí-
riam Iscla, Dafnis Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vives. Teatre 

Goya Codorniu. Joaquim Costa, 68. De dimarts a divendres a les 20.30 ho-

res; Dissabtes (18h i 21.30 h) i diumenges (18 h). Preu: de 24 a 28 euros. 
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Cirque Éloize es sinónimo 
de circo contemporáneo de 
calidad. Y de circo cana-
diense, como el de sus com-
patriotas mundialmente co-
nocidos Cirque du Soleil. 

Acróbatas, break dancers 
y contorsionistas transpor-
tan al espectador a un esce-
nario urbano que se recrea 
en el Barcelona Teatre Musi-
cal (BTM) con la obra ID. 

Todo este elenco actúa 
ante videoproyecciones. El 
circo, el teatro y el arte urba-
no se dan la mano gracias a 
esta compañía creada en el 
año 1993. El montaje que 
presenta la compañía en 
Barcelona, su octava crea-
ción, está explicado me-
diante una impresionante 

banda sonora, creada por 
los compositores rock, elec-
trónicas y románticas de 
Jean-Phi Goncalves (Beast) 
y Alex McMahon.Una quin-
cena de artistas de 12 disci-
plinas diferentes recrean el 

universo urbano de ID des-
de la tradición del Cirque 
Éloize de combinar artistas 
multidisciplinarios llegados 
de todo el mundo. 

Cirque Éloize ha repre-
sentado más de 4.000 actua-
ciones en más de 440 ciuda-
des de 40 países y ha partici-
pado en numerosos festivales 
internacionales. También ha 
llegado hasta la meca mun-
dial del musical, Broadway, 
con su espectáculo Rain. 

En medio de una mega-
lópolis surrealista existe una 
plaza pública en la que los 
ciudadanos encuentran re-
fugio y anonimato. Cada 
transeúnte reafirma su per-
sonalidad ante los especta-
dores. BTM. C/Guàrdia Urbana, 

s/n. Hoy, a las 22.00 horas; Sába-

do, a las 17.00 i a las 21.30 horas. 

Precio: de 28 a 41 euros. 

Cirque Éloize � Bailarines, acróbatas y contorsionistas recrean 
el mundo contemporáneo en el Barcelona Teatre Musical 

CIRCO, teatro y arte 
urbano canadiense 

En el año 2003, esta compañía 
circense creó el primer festival 
de artes del circo de Norteamé-
rica, La Semaine des Arts du 
Cirque (La semana de las artes 
del circo). La compañía tam-
bién es la impulsora de la Fun-
dación Éloize, que ayuda a jó-
venes en situación de exclu-
sión social introduciéndoles en 
las artes teatrales. De este pro-
yecto procede la troupe Art-
cirq, formada por jóvenes. 

‘Troupe’ de jóvenes 
desfavorecidos 

La danza urbana es un ingrediente fundamental de la creación ID de Cirque Éloize. ARCHIVO

I també 

Dia de la Família. El 
Parc de la Ciutadella acull 
aquest diumenge la festa 
Família, tothom a taula!, 
que commemora l’Any 
Internacional de la Família 
amb espectacles, música, 
jocs i balls. Parc de la 

Ciutadella. Diumenge, de les 

12.00 a les 18.00 hores. 

Comerç Just. Dissabte, a 
partir de les 10.30 hores, les 
entitats organitzadores de la 
Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica de Sant Andreu 
conviden a participar en un 
campionat de futbolins 
gegants inflables. Plaça de Can 

Fabra. Dissabte, a les 10.30 hores.  

28ª Festa Esplai. 
Fundesplai (Fundació 
Catalana de l’Esplai) 
convida diumenge a la Festa 
Esplai al Parc Nou del Prat 
de Llobregat. Reunirà 
infants, joves i famílies per 
gaudir de més d’una 
cinquantena d’activitats. 
Diumenge, de les 11.00 a les 18.00 

hores. Parc Nou del Prat de 

Llobregat. www.fundesplai.org.  

‘Bebés & Mamás’. El 
saló de Fira de Barcelona 
organitza la primera edició 
de la pasarel·la de moda 
Barcelona Fashion Walking  
i una mostra de fotografies 
sobre el període de gestació, 
de Cristóbal Corredor. Fira de 

Barcelona Pavelló 1. Dissabte i 

diumenge. HorarI: de 10.00 a 20.00 

hores. Preu: 11 euros. 

Biocultura. El Palau Sant 
Jordi s’obre el cap de 
setmana a l’edició barcelo-
nina d’aquesta fira d’alimen-
tació ecològica, cosmètica, 
roba i sabates, bioconstruc-
ció, energies renovables i 
salut i teràpies. Passeig 

Olímpic, 5-7. Fins diumenge. 

www.biocultura.org. 

Cremada del Dimoni. 
Badalona celebra dissabte 
l’acte central de les Festes de 

Maig, la Cremada del 
Dimoni. Com a novetat 
d’enguany, aquest cap de 
setmana també es faran 
actuacions les nits d’avui i  
de dissabte al Passeig 
Marítim. Dissabte a la nit a la 

plaça dels Pescadors.  

Fira Creativa. La Farga 
acull Creativa Primavera, el 
saló europeu de les 
manualitats, les labors i les 
belles arts. Enguany compta 
amb la nova proposta de 
costura i personalització 
BurdaExpo. La Farga. 

Barcelona, 2. D’avui a diumenge. 

www.creativa-spain.com.  

‘BCN en las alturas’. 
Torna BCN en las Alturas a 
los Tilos, una casa moder-
nista del barri de Pedralbes. 
Aquesta iniciativa, coneguda 
com el Portobello Market de 
Barcelona, obre portes avui i 
dissabte amb parades de 
moda, bellesa, decoració, 
gourmet o gadgets. Los Tilos 

de Pedralbes. Pasaje de los Tilos, 

1. Avui i dissabte (11.00 a 23.00 h).

‘BIG BANG DATA’ AL CCCB  

EXPLOSIÓ DE DADES 
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) explica a l’exposició Big Bang Data la inunda-
ció de dades que envolta la societat actual des de les arts 
a la política, la investigació, la innovació i la partici-
pació. La mostra és la primera del cicle d’exposicions 
Beta, de periodicitat anual, que tractarà la cultura del 
sigle XXI i les transformacions de l’era digital. Big Bang 
Data combina instal·lacions i projectes artístics, docu-
mentació històrica, entrevistes, documents audiovi-
suals, prototips tecnològics i un espai per a projectes 
participatius. Com a simple dada, només l’any 2009 
es van generar la mateixa quantitat de dades que les que 
ha produït la Humanitat des dels seus inicis fins ara. La 
mostra es pot visitar al CCCB fins al mes d’octubre.  Pos-
teriorment, viatjarà a la Fundación Telefónica a Madrid. 
Montalegre, 5. Fins al proper 26 d’octubre. De dimarts a diumenge 

de les 11.00 a les 20.00 h. Preu: 6 euros. www.cccb.org. 
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