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flexions i emocions a través de la paraula i la música. Hi haurà cada nit tres músics i un convidat direferent: Elisenda Roca, la cantant Mayte Martín, la
monja Teresa Forcades i el músic Juan Perro.

■ La Fundació Vila Casas dóna una
escultura de Plensa a Barcelona
La Fundació Vila Casas va
donar ahir a la ciutat de
Barcelona una escultura
de Jaume Plensa, la quarta d’aquest artista que es
pot veure en un espai públic de la ciutat. L’obra es
titula Dell’arte i està instal·lada a la plaça del Museu Can Framis, al barri
del 22@.

■ El Palau de la Música celebra una
jornada de portes obertes diumenge
El diumenge 17 de juny, de 10 h a 15 h, el Palau de la
Música celebrarà una jornada de portes obertes
amb motiu de la festa major del barri de Sant Pere i
Santa Caterina. Durant el matí es podran visitar tots
els racons d’un edifici que és Patrimoni Mundial per
la Unesco i hi haurà actuacions gratuïtes.

i més a l’
✔ CATALANS A AVINYÓ Avui a la web
descobrirem el nom de les companyies que
participaran a la secció Off del prestigiós
Festival d’Avinyó de teatre aquest estiu.
✔ JO MAI MAI Joan Dausà i els Tipus d’Interès
és la revelació de l’any. L’Ara.cat ha estrenat
el videoclip del disc, una història preciosa i
trista protagonitzada per Borja Espinosa.
✔ LA ‘TROUPE’ ALMODÓVAR A més de La
Terremoto de Alcorcón, us llistem els amics,
coneguts i saludats que el director manxec
farà aparèixer a la seva nova pel·lícula.
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Som on som: en un paí
luntat de ser que va topan
una i altra soca, avançan
entre entrebancs diverso
dicant-se, quin remei. “V
Fuster qui més va insisti
cessitat d’entendre i reiv
llengua i la cultura catala
grament”, diu Muriel Cas
dant que el de Sueca es pr
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mb un somriu
nat, Costa Gav
tra-Iraias, 1933
sa l’etiqueta d
polític amb la n
de qui ho ha de fer cada v
s’enfronta al públic o la pr
no faig cinema polític. Ai
cosa que diuen els crítics
llós, perquè la gent no va
per ser alliçonada”.
El director de Z o Des
visitava ahir Barcelona pe
retrospectiva que la Film
Catalunya li ha dedicat le
setmanes. Era el segon
primer es va haver de susp
culpa de la postproducció
pital, l’últim treball del cin
xò sí, va ser una visita llam
8 del matí agafava un avi
a quarts de 7 del vespre en
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