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El Liceu s’avança al 200
aniversari del naixement
del compositor alemany
Richard Wagner (1813-
1883) acollint diverses ac-
tuacions dels músics i
cantants del Festival
Bayreuth, que anualment
recorda el músic. Fins di-
jous, un equip de 200 pro-
fessionals interpreten tres
obres deWagner en versió
concert. El festival va
arrencar dilluns amb la
posada en escena de L’ho-
landès errant.

La sessió prevista per a
avui es dedica a Lohen-
grim i dijous, el darrer dia,
estarà centrat en la peça lí-
rica Tristan e Isolda. L’ale-
many Sebastian Weigle,
exdirector titular de l’Or-
questra Simfònica del Li-
ceu, es posa al capdavant
de les dues primeres pe-
ces. La tercera i la de
cloenda l’assumeix en la
direcció l’austríac Peter
Schneider.

El primer festival dedi-
cat aWagner al Liceu va te-
nir lloc l’any 1955. L’or-
questra de Bayreuth s’ha
desplaçat fora d’Alemanya
en comptades ocasions. La

Rambla, 51. Avui, a partir de les

19.00 hores. Preu de les entra-

des: de 28 a 280 euros. Més in-

formació al web del teatre:

www.liceubarcelona.cat.

STOMPCELEBRA20ANYS
El mític espectacle internacional de percussió, moviment i humor visual fa dues setmanes d’es-
tada al Teatre Victòria per commemorar el seu 20è aniversari. Acaben de participar en la
recent gala de cloenda dels Jocs Olímpics de Londres. Paral·lel, 67 (20.30 h). De 20 a 30 euros.

Alguns dels números principals
desenvolupats per la companyia
Stomp, que fan servir elements
quotidians com escombres i
tapadores. El grup actua pels 20 anys
del seu espectacle al Teatre Victòria
de Barcelona. FOTOS: ARXIU

TEATRE � ‘PERCUSSIÓ D’ÈXIT MUNDIAL’EXPOSICIÓ �PERMANENT

Elmuseudeldistricte22@reobreelseu
fons permanent, amb 45 obres, 20 de
lesqualssónpecesdenovaadquisició

CanFramis
reordenala
sevacol·lecció

P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El Museu Can Framis, per-
tanyent a la FundacióVila Ca-
sas i ubicat al districte 22@ de
Barcelona, va obrir dilluns les
portes un cop reestructura-
da la col·lecció permanent.
Inaugurada al setembre del
2011, Travessa d’instants ex-
plica la relació que s’estableix
entre el col·leccionista i l’obra
d’art. De les 45 noves propos-
tes incloses, una vintena són
obres de nova adquisició.

Els premis anuals convo-
cats per a les disciplines pic-
tòrica, escultòrica i fotogràfi-
ca, donen visibilitat als autors
contemporanis catalans i a
les seves propostes.

El creador Alfons Borrell
incorpora tres teles de gran
format.També està present el
pintor informalista de la
dècada dels cinquanta i
seixanta Joaquim Llucià.
Obre el recorregut per l‘expo-
sició Jordi Fulla, amb una
obra de grans dimensions
que parla del pensament

oriental i de la fragilitat de la
natura en el món global en
què vivim. Mario Pasqualotto
presenta un retrat de la pinto-
ra mexicana Frida Kahlo, d’un
cromatisme tan intens com la
producció d’ella. Roc Boronat,

116. Dimarts a dissabte, de les

11.00 a les 18.00 hores. Diumenges,

de les 11.00 a les 14.00 hores.

www.fundaciovilacasas.com.

L’Espai AO de Can Framis pre-
sentarà a partir del 25 de se-
tembre una exposició dedica-
da al fotògraf Agustí Cente-
lles. S’exhibirà una col·lecció
de 110 fotografies datades
entre els anys de la República
i de la Guerra Civil espanyola,
així com els del seu exili. En
aquestes instantànies com-
prades per la Fundació Vila
Casas el passat any 2010,
l’autor deixa entreveure les
característiques que el defi-
neixen com el primer fotope-
riodista català.

Agustí Centelles
a partir del dia 25

CONCERTS �LÍRICS

L’orquestra
de Bayreuth
homenatja
Wagner

� CINEMA
‘Els favorits d’Eduardo
Mendoza’ � L’escriptor bar-
celoní presenta avui a la sala La-
ya una selecció de les seves
pel·lícules predilectes. Aquest
cicle es vol repetir en el futur
amb altres autors. Pl. Salvador

Seguí, 1 (19 h). www.filmoteca.cat.

� OBRA
‘Contes de Pere Calders’
�L’AlmeriaTeatre estrena avui
l’espectacle Invasió subtil i al-
tres contes de Pere Calders. El
muntatge de Gataro té la direc-
ciódeVíctorÁlvaro icomactors
a Gemma Deusedas i Tono Saló.
St Lluís, 64 (20 h). 20 euros.

� MÚSICA
‘Magnolia’ � Miriam Swan-
son i el quartet Magnolia revisi-
tenelsclàssicsdel jazzd’EttaJa-
mes, Sara Vaughan o Rosemary
Clooney. Amb Swanson, Anton
Jarl,MartínLeiton i JohnnyBran-
chizi. Nou de la Rambla, 113 (22 h).

Gratis. www.sala-apolo.com.

� MOSTRA
‘Fanzines’ �LaBibliotecaSa-
grada Família organitza avui la
conferència inaugural de l’ex-
posició Fanzines. L’art fotoco-
piat.Dels anys 80 fins ara, amb la
participació del músic Miqui
Puig. Provença, 480. Avui a les

19.00 hores. Gratis.

� MÚSICA
‘Soledad Vélez’ � La jove
cantautora xilena afincada a
València ofereix una actuació al
Fòrum Fnac Diagonal Mar. El
seu EP Black Light In The Forest
té influències de Cat Power o
Devendra Banhart. Av. Diagonal,

5. Avui a les 19.30 hores. Gratis.A
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