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AGRAMUNT
10.00 EXPOSICIÓ
El compromís de l’art.
La Fundació Privada Es-
pai Guinovart convida el
públic català a visitar una
nova exposició temporal
dedicada a Josep Guino-
vart, un dels grans, en
què exalta el seu fidel
compromís amb l’art. Es
podrà visitar fins al 19
d’agost.

BARCELONA
22.00 CINEMA
Humor a la fresca! El
Museu Marítim s’afegeix
a la celebració de la festa
major del Raval amb la
projecció de Life aquatic,
una pel·lícula plena d’hu-
mor i de situacions im-
possibles que farà passar
una bona estona als es-
pectadors. La pel·lícula és
apta per a tots els públics,
està doblada al castellà i
subtitulada per a perso-
nes amb discapacitat au-
ditiva. Entrada gratuïta.

BARCELONA
10.00 EXPOSICIÓ
Patrim’11 i Premis Yn-
glada-Guillot. Fruit del
conveni de col·laboració
entre la Facultat de Belles
Arts i la Universitat de
Barcelona, any rere any
l’Espai Volart presenta
una selecció dels treballs
que han estat adquirits
per la universitat i que
han passat a formar part
del seu fons artístic patri-
monial. En paral·lel, la
planta baixa de Volart
presenta l’exposició de les
obres seleccionades en el
Concurs Internacional de
Dibuix Ynglada-Guillot,
tot un clàssic dels certà-
mens artístics catalans.
D’ençà del conveni de col-
laboració amb la Funda-
ció Vila Casas, signat el
2002, Volart celebra la
mostra i en patrocina el
premi.

BARCELONA
09.30 TALLER
Empresa 2.0. Claus per
obtenir més visibilitat a la
xarxa. Qui no comunica,
no existeix. Aquests ta-
llers sobre comunicació
digital i estratègia 2.0 en-
senyen el camí, fonamen-
tals en el present i, sobre-
tot, pensant en el futur.
Hi ha un taller de nivell
bàsic i un altre de nivell
avançat (que s’impartirà
el dimarts 17). A l’Audito-

ri Cambra (avinguda Dia-
gonal, 452).

BARCELONA
10.00 EXPOSICIÓ
Al mal temps... Bona ca-
ra! Aquest és el lema de
l’exposició que presenta
Setba Zona d’Art. La mos-
tra està integrada per
obres de cinc artistes: Ra-
món Millà, Març Rabal,
Marc Sala Audet, Santi
Sallés i Fàtima Tocornal.
Hi ha una combinació de
pintura, collage, videoart,
escultura i fotografia. Es
pot visitar fins al 30 de ju-
liol.

BARCELONA
22.00 CINEMA
A la fresca! El cicle de ci-
nema a la fresca de L’Illa
Diagonal està enguany de-
dicat a les comèdies més
gamberres. Històries de
perdedors, il·luminats i
maldestres que es conver-
teixen en protagonistes
de les històries més boges.
Avui toca Bienvenidos al
norte. L’entrada costa 2
euros. I llogar una gandu-
la, 2 euros més.

BARCELONA
22.30 CONCERT
Festival Grec. Un croo-
ner i latin lover enigmàtic
protagonitza un concert
teatralitzat amb psicote-
ràpia induïda i molt d’hu-
mor... estem parlant de
Jerôme LaVoix.

CADAQUÉS
17.00 EXPOSICIÓ
Llum i color. La Societat
l’Amistat presenta aquest
mes de juliol (fins al dia
30) l’exposició de l’artista
Pilar Pineda. Mostra
d’obres de caràcter deco-
ratiu que busca l’impacte
visual a través de la fusió
de la llum i el color. Un
diàleg cromàtic amb tona-
litats que resulten d’il·lu-
minar i ombrejar, d’anar i
tornar, d’eliminar i afegir.

CAMBRILS
08.30 EXPOSICIÓ
Biennal 2012. Cambrils
és la primera ciutat de l’iti-
nerari de l’exposició de la
XVIII Biennal d’Art Con-
temporani Català. La mos-
tra es pot veure a la Sala
Àgora fins al 24 d’agost.
Després de passar per di-
verses poblacions, el recor-
regut de la mostra es clou-
rà el gener del 2014 a Sant
Boi de Llobregat.

Una imatge del Celler Cooperatiu de Gandesa ■ PEPO SEGURA-ANGLE EDITORIAL (2009)

Jaume Ribas invoca la
música del color

Oda a les catedrals del vi

L’artista, amb una de les seves obres ■ ARXIU

Els Love of Lesbian
segueixen fent de les seves

El conjunt va tocar fa uns dies al festival Poparb ■ ARXIU

BARCELONA
EXPOSICIÓ
Coneguts com les catedrals del vi,
durant els primers anys del segle
XX van proliferar els cellers cons-
truïts a l’empara de l’eclosió del co-
operativisme i el modernisme.
Avui aquestes edificacions s’erigei-
xen en testimoni viu d’una època
convulsa però caracteritzada per
la creativitat, l’enginy i, sobretot,
la col·laboració entre propietaris i
jornalers, entre la ciutat i el camp.

BARCELONA
10.00 EXPOSICIÓ
L’artista Jaume Ribas exposa a Círculo del Arte la
seva obra més recent, en què proclama la profundi-
tat del seu treball. Fins al 15 de setembre.

BARCELONA
21.00 CONCERT
El Poble Espanyol serà l’escenari avui d’un prome-
tedor concert a càrrec d’un dels grups de moda
del moment, els Love of Lesbian.

Cellers. Cooperativisme + mo-
dernisme és la nova exposició del
centre cultural Caixafòrum que
ofereix les claus per entendre el
valor artístic i la singularitat ar-
quitectònica d’aquests cellers, així
com la seva història i les innova-
cions tècniques i constructives
que van comportar. Tot plegat,
prenent com a fil conductor els ar-
quitectes (especialment Cèsar
Martinell, que va projectar més
de la meitat d’aquests edificis) i
les persones que hi van viure o

que encara hi viuen i amb un
objectiu final: redescobrir els ce-
llers que encara avui dominen
el paisatge de molts pobles de Ca-
talunya. Per fer-ho possible, el
públic trobarà fotografies, infogra-
fies i audiovisuals, passant per do-
cumentació de l’època, així com
pantalles tàctils interactives i al-
tres elements museogràfics.

L’exposició es podrà visitar
fins al 14 d’octubre.

REDACCIÓ

<<Agenda Jana Álvarez, a
l’espai Drap-Art
Una reinterpretació
de la mitologia amb
‘collage’ d’objectes

<<

Últims dies per
gaudir del gòtic
El MNAC tancarà
aquest diumenge
la gran exposició
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<<Agenda En els 25 anys de la
mort de Mompou
Concert a càrrec
del pianista Albert
Attenelle, al Palau

<<

Opisso, Cornet
i Muntañola
Exposició fresca
i divertida a la
galeria Art Petritxol

BARCELONA
TEATRE
� 20.00. Centre Cultural la Fari-
nera del Clot, Gran Via 837. Cir-
cus of dreams a càrrec de Bea
Insa.

� 20.30. Tinta Roja, Creu dels
Molers 17. La mujer desconoci-
da, teatre.

� Almeria Teatre, Sant Lluís,
64. Barcino 12 7 Pecados, dansa
flamenc. Dies: 13 i 14 de juliol,
21.00, i dia 15, 18.00.

� Arteria Paral·lel, Avda. Paral-
lel, 62. Hug Laurie, 26 de juliol;
Josep El Charro:México lindo y
querido, de l’1 al 5 d’agost; Ennio
Marchetto, a partir del 6 de se-
tembre; Le Crazy Horse, a partir
del 3 d’octubre.

� Biblioteca de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29: Cyra-
no de Bergerac. Dir: O. Broggi.
Fins al 22 de juliol. Horaris: de
dimecres a dissabte, 20.30, i di-
umenges, 19.00. Entrades ex-
haurides! Properament, Luces
de bohemia.

� Círcol Maldà, C. Pi, 5. Progra-
mació interrompuda per proble-
mes tècnics de la sala aliens a la
companyia. Reapertura al juliol.

� Club Capitol, sala Pepe Ru-
bianes, Rambla, 138. Pez en
Raya, Llorar por llorar. Horaris:
de dimecres a divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i di-
umenges, 18.00. Ilustres igno-
rantes, dues úniques funcions,
dies 20 i 21 de juliol, a les 23.00.

� Club Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació. David
Guapo. Horaris: de dimecres a
divendres, 22.30; i diumenges,
20.30. I Confessions de dones
de 30. Horaris: de dimecres a di-
vendres, 20.30; dissabtes,
18.30, i diumenges, 18.30.

� Condal, Av. Paral·lel, 91. Joan
Pera Capri, a partir dels monò-
legs de Joan Capri, direcció i in-
tèrpret Joan Pera. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00

(divendres 13, no hi ha funció);
dissabtes, 18.00 i 20.00, i di-
umenges, 18.00.

� Gran Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera Aida, de
Giuseppe Verdi, dies 21, 22, 24,
25, 27, 28 i 30 de juliol. Una es-
cenografia històrica amb un re-
partiment estel·lar. Festival Bay-
reuth al Liceu, el millor festival
wagnerià del món arriba al Liceu
aquest setembre, interpretant
L’holandes errant (dies 1 i 4), Lo-
hengrin (dies 2 i 5) i Tristan und
Isolde (dia 6).

� Guasch Teatre, Aragó 140. In-
fantil: El follet valent, amb la Cia.
Únics Produccions. Horaris: dis-
sabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i di-
umenges, 12.30 i 17.00.

� Jove Teatre Regina, Sèneca
22. Fins al 22 de juliol, Magat-
zem d’Arts presenta L’illa del
tresor, sobre la novel·la de Ro-
bert Louis Stevenson. Horaris:
de dijous a diumenges, 18.00.

� La Puntual, Allada Vermell 15,
Jaume I. Infantil: Casadellops,
de Paca Rodrigo. Espectacle-
concert. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 19.00, i diumenges,
18.00.

� La Seca Espai Brossa, c. Flas-
saders, 40. Fins al 29 de juliol,
Pallarina, poeta i puta, de Dolors
Miquel, Mar Gómez i Magda
Puyo. Dir. Magda Puyo. Festival
Grec. Sala Gran. Horaris: de di-
mecres a dissabtes, 20.30, i di-
umenges, 19.00. Fins al 22 de
juliol, Cartes des de Tahrir, de
Pau Carrió, amb Pol López, Al-
bert Prat, Alba Pujol i Mima Rie-
ra. Sala Petita. Horaris: de dijous
a dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.30.

� La Villarroel, Villarroel, 87.
Concerts Taller de Músics: Tom
Harrell, dimecres 11 de juliol, i
Luis Salinas, dimecres 25 de ju-
liol, a les 21.30. I del 13 al 29 de
juliol, L’any que ve serà millor.
Especial estiu. De Marta Bucha-
ca, Carol López, Mercè Sarrias,

Victòria Szpunberg, direcció
Mercè Vila Godoy, amb Neus
Bernaus, Alba Florejachs, Mireia
Pàmies i Vanessa Segura. Hora-
ris: de dimarts a divendres,
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i
diumenges, 18.30.

� Romea, Hospital, 51. Fins al 29
de juliol, dins el Grec 2012, Se-
nyoreta Júlia, de Patrick Marber
(a partir de La senyoreta Júlia,
d’August Strindberg), direcció
de Josep Maria Mestres, amb
Julio Manrique, Cristina Gene-
bat, Mireia Aixalà. Horaris: de di-
marts a divendres, 21.00; dis-
sabtes, 18.30 i 21.30, i diumen-
ges, 18.30.

� Sala Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. Fins al 29 de juliol, Grec
2012: El principi d’Arquimedes,
de Josep M. Miró i Coromina.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.30, i diumenges, 18.30.

� Sala Muntaner, Muntaner, 4.
Prime Time, de Martí Torras i
Paula Blanco. Dir. Martí Torras.
Fins al 22 de juliol. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 18.30. I fins al 22 de
juliol, monòlegs: Crazy Sketch
Show, dimecres, 22.45; Por la
gracia de dos, amb Jordi Carné i
Torres Andres (col·laborador
d’Arucitys), dijous, 22.45; Life is
Life, amb Álvaro Carrero, diven-
dres i dissabtes, 22.45; i Mi pri-
mera vez, amb Andreu Casano-
vas, diumenges, 20.30.

� Tantarantana Teatre, Carrer
de les Flors, 22. A partir del 15
d’agost: III Cicle Complicitats en
Xarxa. Pareja abierta de Dario
Fo. Cia La Imperdible (Sevilla).

� Teatre Apolo, Av. Paral·lel,
59. Fins al 29 de juliol, Deseos,
de Luis Pardo. La millor psico-
màgia. Horaris: 14 de juliol,
19.00 i 22.00; dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 18.30. La Bella Dur-
miente, el gran musical familiar.
Horaris: 12 i 13 de juliol, 18.00;
14 de juliol, 16.00; 15 de juliol,
12.00.

� Teatre Borràs, Pl. Urquinao-
na, 9. La casa sota la sorra. Ho-
raris: de dimecres a divendres,
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 19.00.

� Teatre Coliseum, Gran Via,
595. Jorge Blass a L’art de la
màgia. Horaris: de dimecres a
divendres, 21.00; dissabtes,
18.30 i 21.00, i diumenges,
18.30. Proper espectacle: Ballet
de Moscú, del 25 al 29 de juliol,
El lago de los cisnes, i de l’1 al 5
d’agost, La Bella durmiente.

� Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. De película. Horaris:
dijous, divendres i dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00.

� Teatre Gaudí Barcelona,
Sant Antoni Maria Claret, 120.
Tenessee (W), amb Martí Pera-
ferrer. En castellà. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.45, i di-
umenges, 19.00. John i la caixa
de música, teatre i ombres xine-
ses per a públic familiar, en ca-
talà. Horaris: dijous, 12.00, i dis-
sabtes, 19.00 (dia 14 no hi ha
funció). Estrena, 3 d’agost, Tu
digues que l’estimes, d’Ivan
Campillo. Reposició, 7 d’agost,
David y Sara, d’Ever Blanchet.
Estrena, 10 d’agost, Lulu, dansa,
de Roberto G. Alonso.

� Teatre Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al 22 de juliol, Celobert,
de David Hare, direcció Josep
Maria Pou; amb Josep Maria
Pou, Roser Camí, Jaume Ma-
daula. Horaris: de dimarts a di-
vendres, 21.00; dissabtes, 18.00
i 21.30, i diumenges, 18.00.

� Teatre Lliure, passeig de San-
ta Madrona, 40-46 / plaça Mar-
garida Xirgu, 1. Programació del
mes de juliol: Grec 2012 - Festi-
val de Barcelona. Més informa-
ció, a la cartellera del Festival.
Temporada 2012/2013 ja a la
venda.

� Teatre Nacional de Catalu-
nya. Plaça de les Arts, 1. Horari
de taquilles: de dilluns a diven-
dres, de 15.30 a 20.30, i dissab-
tes i diumenges, tancat. Tancat
per vacances, del 28 de juliol al
2 de setembre. Informació de la
nova temporada a www.tnc.cat.
Venda d’entrades i abonaments,
a partir del 5 de setembre.

� Teatre Poliorama, La Rambla,
115. Fins al 29 de juliol, Dubte,
de J.P. Shanley. Direcció: Sílvia
Munt. Amb Rosa Maria Sardà,
Ramon Madaula, Nora Navas i
Mar Ulldemolins. Horaris: de di-
mecres a divendres, 21.30; dis-
sabtes, 19.00 i 22.00, i diumen-
ges, 19.00.

� Teatre Tívoli, Casp 8. La Cu-
bana, Campanades de boda. Ho-
raris: de dimarts a divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.30;
diumenges, 18.30.

� Teatre Victòria, Paral·lel 67.
Del 19 de juliol al 2 de setembre,
Bésame mucho, el musical de
les passions. I a partir del 5 de
setembre, Stomp.

� Versus Teatre, Castillejos,
179. Fins al 22 juliol, Radiogra-
fies, Cia. La Impaciència. Hora-
ris: de dijous a dissabtes, 21.00,
i diumenges, 19.00. Estrena, 10
de juliol, Absent, amb Fermí Ca-
sado. Horaris: de dimarts a dis-
sabtes, 22.30, i diumenges,
21.00. Estrena, 31 de juliol, Per-
ras urbanas.

Un moment de l’espectacle ■ TEATRE APOLO

El Teatre Apolo s’omple de màgia i fantasia
amb el musical ‘La Bella Durmiente’
BARCELONA TEATRE MUSICAL
La Bella Durmiente és el nou musical de la companyia La Maquineta, que es re-
presentarà al Teatre Apolo des d’avui i fins diumenge. Un espectacle per a tota
la família que transporta l’espectador a un món ple d’humor, fantasia, amor i
molta màgia.

GIRONA
19.00 XERRADA
Gestió emocional en
temps de crisi. Amb
Marta Albaladejo, coach i
experta en comunicació.
Quan trontolla la nostra
feina i les nostres rela-
cions som conscients de
la inseguretat i la incerte-
sa. Una gestió emocional
eficaç ens ajudarà a sortir
reforçats de situacions a
les quals ens pot portar el
marc actual. Convertir la
crisi en una oportunitat
és possible? La felicitat i
la incertesa són compati-
bles? A la Fontana d’Or.

LA SEU D’URGELL
22.00 FESTIVAL
Festival de música anti-
ga dels Pirineus. Provi-
nents del País Basc, l’En-
semble Diatessaron està
format per músics espe-
cialitzats en la interpreta-
ció del repertori dels se-
gles XVI, XVII i XVIII amb
instruments originals, ai-
xí com també en la músi-
ca tradicional. Al claustre
de la catedral.

MONTBLANC
21.00 FESTIVAL
Tot això i molt més.
Avui comença l’Acampa-
da Jove amb concerts de
Brams, Canteca de Ma-
cao, Kayo Malayo, Kòdul i
La Pegatina. Demà diven-
dres serà el torn d’Els
Amics de les Arts, Bongo
Botrako, Feliu Ventura, la
Gossa Sorda i Lax’n’bus-
to. I dissabte pujaran a
l’escenari Aspencat, Beta-
garri, Boikot, Strombers i
Txarango.

SANT FELIU
DE GUÍXOLS
22.00 CONCERT

The Smoking Stones &
Artistes Convidats. Un
12 de juliol d’ara fa 50
anys es va fer el primer
concert dels Rolling Sto-
nes. Per aquest motiu el
Festival de la Porta Ferra-
da ha preparat una festa
en què es presentarà el
disc dels Smoking Stones
50 anys de satisfacció
amb tots els seus convi-
dats per desgranar amb el
seu directe stonià el re-
pertori de la mítica banda
anglesa. Amb els artistes
convidats Jaime Urrutia,
Dani Pérez, Carlos Segar-
ra, Johnny de Burning,
Carlos Tarques, Chiqui
Martí, Ariel Rott, Marc
Ros i Gaby Alegret.

SITGES
16.00 EXPOSICIÓ
Erró, l’ull planetari.
L’obra d’Erró es pot veure
per primera vegada a Ca-
talunya gràcies a l’exposi-
ció que presenta la Fun-
dació Stämpfli fins al 21
d’octubre. Una trentena
de pintures i collages, so-
ta el comissariat de Ma-
rie-Claire Uberquoi, del
cosmopolita i reconegut
creador islandès configu-
ren la mostra.

VIC
19.00 CINEMA
Àsia és a Vic. El Festival
Nits de Cinema Oriental
celebrarà fins al dia 21 de
juliol la novena edició en
diferents espais de Vic,
fidel a la filosofia de
combinar el millor cine-
ma del continent asiàtic i
la seva llaminera gastro-
nomia. També hi haurà
diverses activitats paral-
leles, tot plegat per acos-
tar la cultura oriental al
públic.

L’acudit XAVI TORRENT
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