
Agenda The Jim Jones
Prevue + John J.
Presley
El concert es fa a la Sala
Bikini, a les 20.00 h.

<<

Cristian Bland & The
Revelators
L’actuació d’aquest
grup té lloc a la sala
Sidecar, a les 21.00 h.

<<
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DILLUNS, 15 DE SETEMBRE DEL 2014

BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Denominació d’origen:
col·lecció Belles Arts’.
Fins al 26 de setembre, la
Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Barcelo-
na exposa, amb motiu del
35è aniversari, una part
del seu fons patrimonial,
que per primera vegada
es mostrarà al públic
d’una manera tan exten-
sa. Es tracta de vint-i-cinc
peces distribuïdes en set
localitzacions de la ciutat,
entre les quals hi ha el
Museu Nacional d’Art de
Catalunya, la Fundació
Vila Casas, el vestíbul de
l’Edifici Històric de la Uni-
versitat o la mateixa Fa-
cultat. La mostra recull
una selecció de les millors
obres de professors i
alumnes que han passat
per la història de la Facul-
tat i del que era abans
l’Escola Superior d’Arts
de Sant Jordi. Entre els
artistes, hi ha noms des-
tacats com els de Yago
Hortal i Guim Tió. Les
obres exposades perta-
nyen a diferents èpoques i
disciplines: la més antiga
data de l’any 1945 i la més
recent, del 2011. D’aques-
ta manera, la mostra per-
met observar com han
anat evolucionant els pro-
cessos de creació al llarg
dels anys.

BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Tree of Life. La com-
plexitat de la vida: de
la cèl·lula a l’organis-
me viu’. El Palau Robert
ofereix fins al 12 d’octu-
bre l’exposició Tree of Li-
fe. La complexitat de la
vida: de la cèl·lula a l’or-
ganisme viu. Per primera
vegada a Barcelona,
aquesta mostra exhibeix
imatges dels investiga-
dors del Centre de Regu-
lació Genòmica amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer
no només la recerca que
es fa al centre sinó també
la bellesa i la singularitat
d’aquestes imatges, i els
paral·lelismes i sinergies
que s’estableixen entre
l’art i la ciència. L’exposi-
ció es pot veure a la sala 2.
La seqüència que regeix
aquesta exposició i per-
met establir-ne el fil con-
ductor és la que estudia
els processos vius a tots
els nivells, des dels ele-
ments més petits com les

molècules, els orgànuls
cel·lulars i les pròpies cèl-
lules, passant per teixits i
òrgans. Les imatges s’or-
ganitzen en tres grans
blocs: la cèl·lula, teixits i
òrgans i organismes.

BARCELONA
20.00 CONCERT
‘WTF Jam Session’. Les
jam sessions del Jambo-
ree (pl. Reial, 17) ja són
un clàssic de la nit barce-
lonina de dilluns. Sobre
l’escenari hi coincideixen
els èxits més importants
del jazz de totes les èpo-
ques: groovers i amants
del hip-hop, supervisats
per Aurelio Santos.

BARCELONA
20.00 HOMENATGE
Nicanor Parra. Nicanor
Parra, l’antipoeta, com-
pleix cent anys. Amb mo-
tiu del seu aniversari,
l’aniversari del poeta viu
més gran de la llengua, i
dels seixanta anys de Poe-
mas y antipoemas
(1954), la Casa Amèrica
Catalunya ret homenatge
a l’autor xilè. Ignacio
Echevarría, René de Cos-
ta i Sergio Pinto Briones
conversaran entre ells so-
bre Parra i la seva obra.

BARCELONA
20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. L’any
2012 el Jazz Sí Club Ta-
ller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va ce-
lebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a al-
taveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
dels grans mestres que
han marcat la història
d’aquesta música.

BARCELONA
20.30/21.30/22.30
FLAMENC
‘A mi manera’. Són tres
sessions i ball en directe,
en un taulat a la sala Ta-
rantos, de la plaça Reial.
La sala és, des de fa anys,
escenari de joves talents.

BARCELONA
22.00 CONCERT
‘Jam session’ de ‘blues’.
Les jam session de blues
del Harlem Jazz Club són
una fita en la vida musical
de Barcelona. Estan diri-
gides pel músic, cantant i
compositor Hernán Sen-
ra, El Chino.

Comencen les sessions de
nit de ‘L’Hora del Jazz’

Jordi Barceló Trio ■ TONY LARA

Les pel·lícules italianes que
han guanyat l’Oscar

Repensar la ciutat

‘Ladrón de bicicletas’ ■ ARXIU

Una de les obres exposades a l’exposició del Macba ‘Nonument’ ■ JOSEP LOSADA

BARCELONA
PORTES OBERTES
L’Institut Italià de Cultura comença una setmana
de portes obertes que, entre altres activitats, inclou
la projecció de films guanyadors de l’Oscar.

BARCELONA
21.00 CONCERT
La primera vetllada de nit del festival ‘L’Hora del
Jazz’, a la cocteleria Milano, és amb Jordi Barceló
Trio i la seva proposta personal de l’estil Stride.

BARCELONA
EXPOSICIÓ
Fins al 8 de febrer del 2015, el
MACBA ha convidat 28 artistes
perquè reflexionin sobre com es
pot incidir avui, en un moment de
canvis profunds en la societat i des
de les pràctiques de l’art, en els
vincles entre esdeveniment, com-
memoració, estètica i ciutat. El re-
sultat és l’exposició Nonument,
un conjunt de propostes inèdites
–específicament concebudes per a
la mostra– en què s’observa de

quina manera els vocabularis ar-
tístics reinterpreten la tradició del
monument i articulen els imagina-
ris col·lectius.

L’exposició Nonument aplega
artistes de generacions i llenguat-
ges plàstics molt diversos, que pre-
senten les seves propostes en for-
ma de dibuixos, maquetes, publi-
cacions, objectes, textos, vídeos i
performances. Completa la expo-
sició un seguit d’entrevistes a per-
sones que pensen críticament la
ciutat, així com el paper de l’art

dintre dels actuals entorns ur-
bans.

D’altra banda, aquesta mostra
inaugura la programació expositi-
va del Macba en els nous espais del
Convent dels Àngels. Entre els ar-
tistes que són presents a Nonu-
ment són Antoni Arola, Itziar Bar-
rio, David bestué, Sergi Botella i
Mariona Moncunill, Raimond Cha-
ves i Gilda Mantilla, Curro Claret,
Marcel Dalmau, Domènec, Alícia
Framis, Miralda i Antoni Llena.
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Agenda Escandaloso
Expósito +
Hartosopas
El ‘Hip hop’ té lloc al 23
Robadors, a les 21.30 h.

<<

Scott H. Biram
El concert de rock té
lloc a la sala
Rocksound, a les
21.00 h.

<<
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BARCELONA
TEATRE
� L’Antic Teatre, Verdaguer i Ca-
llis 12. Representació de l’espec-
tacle de circ Tesseract (working-
progress), a càrrec de la compa-
nyia Nacho Flores Company. Ho-
raris: dissabte, 21.00 i diumen-
ge, 20.00.

� Jove Teatre Regina, Sèneca
22. Del 18 de setembre al 9 de
novembre. El musical 1714, crò-
nica d’un setge. Dijous a dissab-
te, 21.00 i diumenges, 18.30. La
Mercè (dimarts 23, a les 21.00 i
dimecres 24, a les 18.30).

� Teatre Principal. Sala 2-El
Latino, Rambles 27. Els homes
són de Mart i les dones de Venus.
A partir del 20 de setembre. Ho-
raris: dijous i divendres, 21.00,
dissabtes, 18.00 i 21.00, diumen-
ges, 18.00. (dimarts, 23, funció a
les 21.00 i dimecres 24, 18.00).

� Barts, Av. Paral·lel, 62. Del 3 al
21 de setembre, Temps. Del 19 al
28 de setembre. I Congrés Fe-
mení de Supervivències. Dia 10
d’octubre, David Barrull. Dia 11
d’octubre, Rosendo. Dia 13 d’oc-
tubre, Pimpinela. Del 15 al 26
d’octubre, Tap Factory. 31 d’oc-
tubre, Pastora Soler; 8 de no-
vembre Quique González y Lapi-
do; 14 de novembre, Pink Tones.

� Biblioteca de Catalunya,
Hospital, 56. Cels, de Mouawad.
Dir. Oriol Broggi. Horaris: de di-
marts a dissabtes, 20.30, i di-
umenges, 18.30. Del 17 de se-
tembre al 19 d’octubre.

� Círcol Maldà, Carrer Pi, 5. La
norma de l’extinció, Cia. La Igní-
fuga. Horaris: de dimecres a dis-
sabte, 20.30, diumenges 19.00.
La nit just abans dels boscos, de
B-M. Koltès. De dijous a dissab-
te, 21.00, diumenges, 19.30. Iti-
nerari per Galeries Maldà.

� Club Capitol, sala Pepe Ru-
bianes, Rambla, 138. Carlos La-
tre amb 15 años no es nada. Di-
jous i divendres, 20.30; dissabte,
18.00 i 20.30; diumenge, 18.00. 

� Club Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Nou especta-
cle. Horaris: dimecres a dissab-
te, 22.00. Godoy. Horaris: dijous
i divendres, 20.15, dissabte,
18.15 i 20.15 i diumenge, 17.30. 

� Condal, Av. Paral·lel, 91. A par-
tir del 12 de setembre, Joan Pera
i Antonio Dechent a La extraña
pareja, de Neil Simon, dir. Angel
Alonso. Horaris: de dimarts a di-
vendres, 20.30, dissabtes, 17.30 i
20.30, i diumenges, 17.30.

� Goya, Joaquim Costa, 68. Iaia!,
autor i director Roger Peña, amb
Montserrat Crulla, Katia Klein i
Aleix Peña. Dimarts a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 18.00.

� Gran Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Il barbiere
di Siviglia, de Gioachino Rossini.
Del 14 al 25 de setembre. Hora-
ris: diumenge, 14, 17.00, di-
marts16, dijous, 18, divendres,
19, dissabte, 20, dilluns, 22, di-
marts, 23 i dijous, 25, a les
20.00. Dia 15 de setembre, Gala
Catalunya Aixeca el Teló, a les
21.30. 

� Guasch Teatre, Aragó 140. In-
fantil: La Bella i la Bèstia. Hora-
ris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.

� La Puntual, Allada Vermell, 15.
No sin mi unicornio, de la Cia. Ti-
teres sin cabeza. Horaris: diven-
dres, 18.00, dissabte, 18.00, di-
umenge, 12.00, 17.00.

� La Seca Espai Brossa, c. Flas-
saders, 40. M.A.R.I.L.U.L.A., Sala
Brossa. De dimecres a dissab-
tes, 21.00, i diumenges, 19.00. 

� La Villarroel, Villarroel, 87. El
crèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi Belbel, amb Jordi Boixade-
ras i Jordi Bosch. Horaris: de di-
marts a dijous, 20.30; divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.

� MiniTeatres3, carrer Roba-
dors, 22. Sala 1. Papeles, de Vir-
ginia Sànchez. De dijous a dis-
sabte, 20.25, 20.55, 21.25, 21.55.
Mis manos su capital, de Roger
M. Puig. De dijous a dissabte,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00.

� MiniTeatres3, c. Robadors, 22.
Sala 2. La tornada, de la Cia. Ru-
mik. Horaris: de dijous a dissab-
te, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00.
Imprevisible. De dijous a dissab-
te, 22.35, 23.05, 23.35. 00.05.

� MiniTeatres3, carrer Roba-
dors, 22. Sala 3. Summer lovin,
de Lluis de Val i Álvaro Izquierdo.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.45, 21.15, 21.45, 22.15. Quiero
ser astronauta, de Luis Crespo.
Horaris: de dijous a dissabte,
22.45, 23.15, 23.45, 00.15.

� MiniTeatres3, carrer Roba-
dors, 22. Sala 4. Vivir en azul, so-
ñar en colores, de Libertad Ribe-
ra. De dijous a dissabte, 20.50,
21.20, 21.50 i 22.20. Reset, de
Xavi Morató. De dijous a dissab-
te, 22.50, 23.20, 23.50, 00.20.

� Porta 4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Introduc-
ción a Don Quijote, de Rubén
Castro Ilizaliturri (anglès i caste-
llà). Horaris: diumenges, 18.00
(castellà) i 20.00 (anglès).

� Romea, Hospital, 51.Desde
Berlín. Tributo a Lou Reed, de
Juan Villoro, Juan Cavestany i
Pau Miró, direcció d’Andrés Li-
ma, amb Nathalie Poza i Pablo
Derqui. Horaris: de dimarts a di-
vendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I ci-
cle Solos: Pere Arquillué, dilluns
29 de setembre, a les 20.30.

� Sala Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. A partir del 17 de
setembre, Woyzeck, de G. Bü-
chner. Versió i dir. Marc Rosich.
Horaris: de dimecres a dissab-
tes, 21.30, i diumenges, 18.30.

� Sala Muntaner, Muntaner, 4.
Obrim el 17 de setembre, amb
Pensaments secrets. Dir. Lluís
Soler, amb Àlex Casanovas i
Mercè Pons. I a partir del 19 de
setembre Pepin Banzo: El show
de Pepin.

� Tantarantana Teatre, Carrer
de les Flors, 22. 5è Cicle Cies en
Xarxa. 17 i 18 de setembre Escri-
ba su nombre aquí de Cuatroy-
Mitad Teatro, a través de l’hu-
mor es replantegen fenòmens
de la nostra vida quotidiana. Ho-
raris: dimecres i dijous, 21.00.

� Teatre Akadèmia, Buenos Ai-
res, 47.49. Al Galop amb Carme
Elias. Del 18 de setembre al 5
d’octubre. Dimecres a dissabte,
20.30, i diumenge, 18.30. No pot
l’oblit regnar sobre aquest mots.
Del 24 de setembre al 2 d’octu-
bre. Dimecres i dijous, 18.00.

� Teatre Apolo, Paral.lel 59. La
Ratonera, del 11 de setembre al
12 d’octubre. Dimecres a diven-
dres, 20.30, dissabtes, 18.00 i
21.30, i diumenges, 18.00, La
Mercè, dimecres 24, 19.30.

� Teatre Borràs, Pl. Urquinaona,
9. La vida resuelta. Dimecres a
divendres, 21.00, dissabtes,
18.30 i 21.00 i diumenges, 18.30.

� Teatre Coliseum, Gran Via,
595. El interprete. 3 úniques fun-
cions. Divendres, 19 de setem-
bre, 21.00; dissabte, 20 de se-
tembre, 21.00 i diumenge, 21 de
setembre, 19.00. 

� Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. L’esbudellador de Whi-
techapel, espectacle musical.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.

� Teatre Lliure: Montjuïc, pas-
seig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Victòria
d’Enric V, de William Shakespea-
re, versió i direcció Pau Carrió,
La Kompanyia Lliure. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30,
dissabte, 17.30 i 21.00 i diumen-
ge, 18.00. Estrena l’1 d’octubre
Linapolina, concert de Lina Sas-
tri. Funció única el 4 d’octubre.

� Teatre Nacional de Catalu-
nya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran. Per començar, sarsuela.
Espectacle de sarsuela catalana
amb orquestra en directe. Del 2
al 5 d’octubre. Dijous a dissabte,
20.00, diumenge, 18.00.

� Teatre Poliorama, La Rambla,
115. T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré. De dimecres a diven-
dres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00; i diumenges, 18.00.

� Teatre Victòria, Paral·lel, 67-
69. A partir del 20 de setembre
Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel.

� Teatreneu, Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, mà-
gia, teatre... Sala Xavier Fàbre-
gas: Teatre, màgia,...

� Versus Teatre, Castillejos, 179.
Pròrroga Els còmics d’una nit
d’estiu, d’Ivan Campillo. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.30, i
diumenges, 18.00. Del 3 al 28 de
setembre Versus, de José Pas-
cual Abellán (en castellà). Hora-
ris: de dimecres a dissabtes,
22.30, i diumenges, 20.00. Pro-
pera estrena Hivern, Jon Fosse.

Una escena de l’obra ■ WWW.TANTARANTANA.COM

‘Escriba su nombre aquí’, al
Tantarantana Teatre
BARCELONA TEATRE
La companyia CuartoyMitad Teatro - Teatro Defo-
no, ens porta una comèdia crítica sobre el que ens
identifica, el proper dimecres i dijous, al Tantaran-
tana Teatre.

GIRONA
EXPOSICIÓ
‘Estrelles del silenci.
L’star system en el ci-
nema mut de Holly-
wood’. Aquesta exposició
al Museu del Cinema es
proposa fer conèixer els
rostres més importants
dels inicis de la fàbrica de
somnis, resseguir la popu-
laritat dels actors i les ac-
trius segons la manera en
què se’ls va donar publici-
tat o segons el gènere de
pel·lícules que van prota-
gonitzar. Al públic li agra-
dava retrobar-se amb una
gestualitat familiar quan
entrava a la sala de cine-
ma; i les estrelles van sa-
ber parlar amb un llen-
guatge emotiu, anant del
plor a la rialla, recorrent
els sentiments més purs
perquè els espectadors de
tot el món els reconegues-
sin com a propis. De di-
lluns a diumenge, fins al
25 de gener del 2015.

LLEIDA
EXPOSICIÓ
‘Nova Planta. La Cata-
lunya subjecta’. La Sala
Montsuar de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI)
serà l’escenari fins al 9 de
novembre d’aquesta ex-
posició emmarcada dins
els actes de commemora-
ció del Tricentenari. L’ex-
posició fa un repàs a mo-
ments tan significatius de
la història de Catalunya
com ara la guerra de Suc-
cessió, el Decret de Nova
Planta i la formació de
l’Estat modern, a través
d’objectes singulars.

SANT JOAN DE
LES ABADESSES
18.00 SARDANES
Festa major. Al passeig

Comte Guifré, i dins els
actes de la festa major,
audició de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Girona.

TARRAGONA
21.30 CONCERT
Espaldamaceta. Dins
els actes de la Fira de San-
ta Tecla, al Teatre Metro-
pol es farà aquest concert
d’Espaldamaceta. José
Juan González (alma ma-
ter del grup) és un entu-
siasta del que fa i del que
l’envolta, i en el seu últim
disc, Baile masái, ha deci-
dit aixecar-se: arraconar
la cadira i l’acústica, cal-
çar-se una guitarra elèc-
trica i acompanyar-se de
bateria, baix i distorsions.

TARRAGONA
20.00 CONFERÈNCIA
‘Els paisatges de Font
Quer. Una aproximació
històrica’. A la sala d’ac-
tes del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarrago-
na té lloc aquest acte en
commemoració dels 50
anys de la farmàcia Font
Quer a Tarragona (1963-
2014). L’acte acadèmic
serà presidit per Joan Do-
mènech Ros, president de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans. La conferència serà
a càrrec de Cèsar Blanché
(catedràtic de botànica
farmacèutica de la Facul-
tat de Farmàcia de la UB).
La cloenda de l’acte anirà
a càrrec de l’alcalde José
Félix Ballesteros.

TERRASSA
EXPOSICIÓ
Joana Biarnés. A la Sala
Muncunill (plaça Didó, 3)
hi haurà fins al 2 de novem-
bre una exposició dedicada
a Joana Biarnés, pionera
del fotoperiodisme.

L’acudit XAVI TORRENT
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