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BARCELONA
11.30 TALLER

‘Pangeica’. Durant l’estiu, el Museu Blau protagonitza aquest espai de
descoberta autònoma assistida per un educador.
Al juliol, de dimarts a divendres, a les 11.30; diumenges, dues sessions: a
les 11.30 i a les 12.30.

BARCELONA

19.45 CONCERT

peça intimista, un clàssic contemporani en el qual el director
an Hove ens convida a espiar per una finestra la fi d’una
ria d’amor explicada a partir d’una última conversa telefònica
és, de fet, un monòleg punyent.

e dg. i dl. a les 21:00 h.

4 ■ Església 4-6. El joc en joc.
rles Casas. Amb Patricia Violan
Bauçà. Fins al 5 de juliol, Dg. a
00 h. La nit ens atrapa. Dir.: Joan
Gironès. Amb Kedar Levi, Judit
Verònica Bas, Begoña Miranda,
oan Ramon Gironès. Fins al 4 de
s. a les 18:00 h. Núvols amb naDg. 5 de juliol a les 11:00 h. Dg. 5
l a les 12:00 h.

trium ■ Consell de Cent, 435. La
de Jaume Viñas. Dir.: David MaAmb Aïda Bellet, Boris Cartes,
scalé, Oriol Guillem, Marc Joy,
Maqueda, Marina Mulet, Núria M.
i Joana Sureda. Fins al 5 de julia les 19:00 h. Tots els dies excepdl. a les 21:00 h. Les estrebades
pinta trancada, de Jaume Viñas.
tonio Calvo. Amb Mar Pawlowsky
Nieto. A partir del 9 de juliol fins
e juliol, Tots els dies excepte dg. i
21:00 h. Tots els dies excepte dg.
es 19:00 h.

ènix ■ C. de Riereta 31. El càsmb Julie Boucher, Fanny Giraud,
Gadish i Marta Renyer. Fins al 5
l, De dv. a dg. a les 21:00 h. ExCabaret. Fins al 23 de juliol, Dj.
:00 h. Flamenco. Dl. a les 21:00
dini. L’art de la fugida, de Felipe
s. Dir.: Bertie Tovías. Amb Felipe
s. A partir del 10 de juliol fins al
uliol, De dv. a dg. a les 21:00 h.
it! Fins al 14 de juliol, Dt. a les
h.

untaner ■ Muntaner, 4. En tu
Amb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
ds. i dj. a les 22:45 h. Neus Can cel de plom, de Carme Martí.
fael Duran. Amb Mercè Arànega.
r del 1 de juliol fins al 26 de juliol,
es 19:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les
.

Borràs ■ Urquinaona, 9. Faemiansado. Fins al 5 de juliol, Dg. a
0 h. Tots els dies excepte dg. i dl.
:00 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Fresh
y: Se ha escribido un crimen (lo
os, está mal escribido). A partir
e juliol fins al 12 de juliol, Dg. a les
. Dv., ds. i dj. a les 21:00 h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
sombras de Andreu. Dir.: Andreu
va. Amb Andreu Casanova i Rocío
ez. A partir del 3 de juliol, Dg. a
0 h. Dv. a les 23:00 h. Felix cums. A partir del 6 de juliol fins al
uliol, Dg. a les 12:30 h. Dl. a les
. Màgia Junior. Dir.: Borja Rabamb Nano Márquez, Raphael Capri,
Dama Inquieta, Pablo Superstar,
i Silvana, i Cia. Mag Edgard. Ds.
7:30 h. Tarda de gossos, de Sidmet. Dir.: Josep M. Riera i Serapi
Amb Txiki Blasi, Elisabeth Bonireia Clemente, Kevin Contreras,
Ferrer, Lluna Gay, Pep Martínez,
aradela i Josep M. Riera. A partir
e juliol fins al 26 de juliol, Ds. a
00 h. A partir del 4 de juliol fins
e juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv. i ds.
0:00 h.

Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni
Claret, 120. Ana García en cong. 12 de juliol a les 20:15 h. CarPitera en concert. Dg. 5 de juliol
0:15 h. La pista, de Jaume Viñas.
avid Maqueda. Amb Aïda Bellet,
artes, Oriol Escalé, Oriol Guillem,

Marc Joy, David Maqueda, Marina Mulet,
Núria M. Montes i Joana Sureda. A partir
del 9 de juliol fins al 9 d’agost, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. La
partida, de Patrick Marber. Dir.: Julio
Manrique. Amb Ramon Madaula, Andrew Tarbet, Marc Rodríguez, Joan Carreras, Andreu Benito i Oriol Vila. A partir
del 8 de juliol fins al 29 de juliol, Dg. a
les 18:30 h. Ds. a les 18:00 h. Ds. a les
21:30 h. Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure (Espai Lliure) ■ Santa
Madrona 40. Hakanaï, d’Adrien Mondot
i Claire Bardainne. Dir.: Adrien Mondot i
Claire Bardainne. Amb Akiko Kajihara. A
partir del 9 de juliol fins al 11 de juliol,
Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl. de
les Arts, 1. El carrer Franklin, de Lluïsa
Cunillé. Dir.: Josep Maria Miró. Amb Xavier Albertí, Montse Esteve, Oriol Genís,
Lina Lambert i Xavier Pujolràs. A partir
del 2 de juliol fins al 19 de juliol, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115. El
discurso del Rey. Dir.: Magüi Mira. Amb
Adrián Lastra, Ana Villa, Roberto Álvarez, Gabriel Garbisu, Lola Marceli i Ángel
Savín. A partir del 1 de juliol fins al 19 de
juliol, Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc.
i dj. a les 21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Helverova noc (La nit d’Helver), d’Ingmar
Villqist. Dir.: Dino Mustafic. Amb Ermin
Bravo i Mirjana Karanovic. A partir del 3
de juliol fins al 5 de juliol, Ds. i dg. a les
18:30 h. Dv. i ds. a les 21:00 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. Faboo, el encanto de la imaginación. A
partir del 4 de juliol fins al 5 de juliol,
Dg. a les 12:00 h. Ds. a les 18:00 h. iMe,
de Roc Esquius. Dir.: Roc Esquius. Amb
Isidre Montserrat, Mireia Pàmies, Núria
Deulofeu i Bernat Mestre. A partir del
1 de juliol fins al 19 de juliol, Dg. a les
19:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Bombollavà. A
partir del 2 de juliol fins al 26 de juliol,
Dg. a les 19:00 h. Ds. a les 18:30 h. Ds. a
les 21:30 h. Dv. i dj. a les 20:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Las
cosas que queremos, de Jonathan Marc
Sherman. Dir.: David Pintó. Amb Toni
Corvillo, Juan Frendsa, Sergio Sarrión i
Ann Perelló. A partir del 3 de juliol fins
al 2 d’agost, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds.
i dj. a les 20:30 h. Una ronda. A partir
del 10 de juliol fins al 2 d’agost, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

Granollers
Teatre Ponent ■ Ponent 60. Assaig
general, de Josep Escobar. Amb Companyia Gat Fort de Cànoves. Fins al 5 de
juliol, Dg. a les 19:00 h. Avui hi som. A
partir del 2 de juliol fins al 23 de juliol,
Dj. a les 21:00 h. In Memoriam. Dir.:
David Marín. Amb Mar Arias, Albert Salazar, Joana Castellano, Laura de Sousa,
Paula Segura, Paula Castellsagué, Julia
Calzada, Elisabet Capdevila, Maria Cabrera, Mar Alfonso i Abel Degà. Dt. 1 de
juliol a les 21:00 h. Soroll de telers. Dir.:
Olga Vinyals. Amb Eulàlia Botey, Antònia
Carreras, Jordi Casas, Alícia Campuzano,
Neus Ferrer, Toñi Fernández, Anna Mª
Fort, Ana Garcia, Amparo Rodríguez,
Maria Trabalón, Trini Viñas, Àgata Vives i
Josep Vives. Ds. 4 de juliol a les 21:00 h.
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Joan Chamorro i Andrea Motis ■ LLUÍS SERRAT

Andrea Motis i Joan
Chamorro, al Grec
BARCELONA

20.00/22.00 CONCERT

El quintet de Joan Chamorro i Andrea Motis transformat en sextet amb la incorporació del saxofonista Pablo Arias expandeix el seu radi d’acció amb
l’adhesió d’una Young Jazz Band. A Jamboree.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Pilar Rodríguez e Inés
Rubio’. Són tres sessions
de música i ball en directe, en un entarimat a la
sala Tarantos de la plaça
Reial, que és, des de fa
anys, escenari de joves talents. La força del flamenc
s’experimenta quan es
viu en un petit tablao.

BARCELONA

20.30 SOPAR /
CONFERÈNCIA
‘Sopars amb estrelles’.
Fins a l’octubre se celebra la dotzena edició de
Sopars amb estrelles a
l’Observatori Fabra, la
proposta que combina
l’activitat gastronòmica
amb la científica.

Actuació de Zebra Hunt ■ ARXIU

Zebra Hunt es
presenta a Heliogàbal
BARCELONA

21.30 CONCERT

El grup de Seattle Zebra Hunt, format l’any
2012 i posseïdor d’una peculiar sensibilitat per
les melodies de pop minimalista, arriba a la sala
de Gràcia Heliogàbal.

BARCELONA

20.30 TEATRE
‘Et vindré a tapar’.
La companyia Espai En
Construcció presenta
aquest espectacle a La
Seca-Espai Brossa. Esperar sense esperança és
l’acte més heroic que hi
ha. 1940. Quan el Joan
no torna, la Maria decideix anar-lo a buscar.
Et vindré a tapar mostra el viatge que fan tres
amigues per trobar el
marit d’una d’elles que
ha desaparegut.

BARCELONA

20.30 CONCERT
Furkan Aktakka i Nancy Bueno. La Sala de Llevant de la Biblioteca de
Catalunya (c/ Hospital,
56) ofereix el concert Entre Orient i Occident:
cançó turca, un recital
de cançó turca del tenor

Furkan Aktakka i la pianista Nancy Bueno que
presenta una panoràmica del gènere. La primera
part del concert estarà
dedicada a la cançó folklòrica per a veu i guitarra
i la segona part, a la cançó de càmera per a veu i
piano, amb obres que van
des del període otomà
fins a l’actualitat.

bre, cada setmana de dimecres a dissabte es podrà realitzar la visita.
Avui, Aires de Rumba.

BARCELONA

21.00 CONCERT
‘Nits màgiques a la casa Batlló’. Un any més ha
tornat la cita estival de les
Nits màgiques a la casa
Batlló, que arriba a la cinquena edició amb una novetat destacada: per primera i única vegada l’escenari nocturn de la casa
Batlló és el Terrat del
Drac. Fins al 26 de setem-

116737-1110667A

voix humaine, de Jean Cocteau

RCELONA MERCAT DE LES FLORS

‘Jam session de jazz’.
L’any 2012 el Jazz Sí Club
Taller de Músics del barri
del Raval de Barcelona va
celebrar el vintè aniversari, històricament vinculat
al Taller de Músics com a
altaveu artístic dels joves
músics. Avui se celebra
una jam session de jazz a
càrrec d’alumnes i mestres del grau superior del
Taller de Músics. Carrer
Requesens, 3-5.
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Les necrològiqu

BARCELONA

21.30 ÒPERA /
FLAMENC
‘Ópera y flamenco: historia de un amor’. El Palau de la Música ofereix
una representació de l’espectacle Ópera y flamenco, historia de un amor,
amb coreografia de Rafael
Amargo i els bailaores Eli
Ayala i Iván Alcalá.

BARCELONA
22.00 DANSA

La companyia de dansa
La Veronal, fundada el
2005, porta a l’escenari
del Teatre Grec Vorònia,
un espectacle que explora
conceptes com la moral
humana i la religió.

SABADELL

19.30 ESPECTACLES
‘Estiu a la fresca’. Arri-

ba l’estiu amb la programació al Jardí de l’Espai
Cultura, un clàssic de la
programació estiuenca de
Sabadell. La programació
abraça tot el mes de juliol
i inclou tres grans blocs
temàtics: dimarts d’espectacles, dissabtes de cinema i els concerts del
XVI Festival Internacional de Música de Joventuts Musicals de Sabadell. Avui hi té lloc l’acte
inaugural a càrrec de
l’Orquestra Fireluche.

VIC

20.30 CONCERT
Jove Orquestra Nacional de Catalunya Alevins. Dins el cicle Clàssica Jove, el teatre L’Atlàntida ofereix un concert de
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya Alevins.

TV LOCAL
BTV

11.00 Àrtic
12.00 Avanç BTV Notícies
12.05 Info barris
12.15 El pla B. Amb Silvia Mori
12.35 La vida en dolç
13.05 Connexió Barcelona
14.00 BTV Notícies migdia
14.50 Info barris
15.00 El documental
15.25 Primera sessió. Cómo
triunfar en Wall Street
17.20 Info barris
17.30 Connexió Barcelona
19.25 Info barris
19.40 El pla B. Amb Silvia Mori
20.00 BTV Notícies vespre
20.30 Àrtic
21.30 Terrícoles
22.00 Les notícies de les 10
22.40 El temps
22.50 La Rambla
23.50 Primera sessió. Cómo
triunfar en Wall Street
01.40 Àrtic

EL 9 TV

11.00 El 9 Informatiu
11.30 Angle obert
13.00 Des del campanar
PALAU DE LA MUSICA CATALANA13.30 El 9 Informatiu

ETV

09.00 L’entrevista
10.00 L’ ínformatiu
10.30 L’ull al dia Cat.
11.00 L’hereu i la pubilla
12.00 L’olla
14.00 Al dia
14.30 Trail mountain
15.00 L’ ínformatiu
15.30 L’ull al dia del Llobregat
16.00 Via Europa
17.00 Atalaiar
17.30 Som tecnològics
18.00 L’hereu i la pubilla
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 L’ ínformatiu
20.30 Xic-Dans
21.00 Dosos amunt!
21.30 Amb Josep Pons
22.30 Dels ulls d’un coach
23.00 L’hereu i la pubilla
00.00 Isabel entre amics
00.30 L’ ínformatiu

VOTV

10.00 Infovallès
10.45 Perfils
11.00 Caminant per Catalunya
11.30 Teló de fons
12.00 Infovallès

Badalona
Lourdes Carceller Ros. Exèquies, avui, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Badalona.
Vicente Collado Santolaria.
Exèquies, avui, a 1/4 de 12 del matí, a
l’oratori del tanatori de Badalona.
Enrique Fernández Rico. Exèquies, avui, a les 9 del matí, a l’oratori
del tanatori de Badalona.
Milagros López Rojo. Exèquies,
avui, a 2/4 de 2 del migdia, a l’oratori
del tanatori de Badalona.
Julián Mellado Gañán. Exèquies, avui, a 1/4 de 3 de la tarda, a
l’oratori del tanatori de Badalona.
Concepción Morcillo Sánchez. Exèquies, avui, a 3/4 de 10 del
matí, al tanatori de Badalona.
Severina Moreno Cervera.
Enterrament, avui, a 2/4 d’11 del matí,
al cementiri de Badalona.
Nieves Riba Prat. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep de Badalona.

Barcelona-Collserola
Maria Soriano Piera. Va morir
als 82 anys. Exèquies, avui, a 1/4 d’1
del migdia.

Barcelona-les Corts
María Jesús Alfaro Martínez.
Va morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí.
Ángel Barba Rubio. 78 anys.
Exèquies, avui, a les 3 de la tarda.
Juan Busto Monell. 82 anys.
Exèquies, avui, a les 11 del matí.
Miguel Colls García. 80 anys.
Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Gerónima Juana Maria López
Ureña. Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les 10 del matí.
Raimundo Agustín Martínez
Fraile. Va morir als 68 anys. Exèquies, avui, a les 12 del migdia.
Juan Maria Piera Valiente.
Va morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Raquel Sans Ripoll. Va morir
als 82 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí.
Pau Secall Badia. 90 anys. Exèquies, avui, a les 9 del matí.
José María Vila Manuel. Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 4 de la tarda.

Barcelona-Ronda de
Dalt
Antonio Balaguer Teix. Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a les
3 de la tarda.
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excelencia son la base
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UN DOBLE ITINERARI 4 A partir de la cantata «D’una vella i encerclada terra», on Espriu, a través d’un itinerari,
defensa la unitat de la llengua als Països Catalans, la mostra que avui s’inaugura a la capital del Bages basteix un Arbre
de la Vida. L’exposició, del 2013, va rebre el reconeixement de l’Any Espriu com a millor mostra, no institucional, de sala

Manresa reuneix Espriu i la càbala
 La biblioteca del Casino inaugura avui l’exposició «País d’Espriu, pont de llengua», que incideix en
la relació del poeta de Sinera amb la tradició cabalística  La mostra la signa l’estudiós Josep Camprubí
GUILLERMINA PUIG/GENCAT.CAT

S.PAZ | MANRESA

Màrius Torres (1910-1942), Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938)
i Salvador Espriu (1913-1985), tres
noms de la malmesa generació del
36, són tres poetes que coneix
molt bé l’estudiós manresà Josep
Camprubí. A Màrius Torres el va
portar a la capital del Bages en una
exposició a la Plana de l’Om, el
2010, on es remarcava la relació
d’amistat que va mantenir amb el
metge manresà Josep Saló; Rosselló-Pòrcel va visitar la Creueta de
Navarcles, el 2013, i el Casal de l’Església de Manresa, el 2014. I avui,
el vestíbul de la biblioteca del Casino rebrà País d’Espriu, pont de
Llengua. Tomb cabalístic per una
vella i encerclada terra, que s’inaugura a les 7 de la tarda i que es
podrà visitar ﬁns al 14 d’agost.
La mostra, realitzada i coordinada per Camprubí, neix a partir
d’una idea de Rosa Delor, una de
les màximes expertes en el poeta
i autora de La càbala i Espriu, un
assaig amb el qual, ara ja, subratlla el manresà, «ningú podrà discutir que l’obra poètica d’Espriu no
està estructurada a partir de la
càbala». És per això que la mostra
que avui arriba a Manresa –i que es
va inaugurar el 2013 al Col·legi
Major Universitari Ramon Llull,
antiga Residència d’Estudiants de
Barcelona a la Catalunya republicana–, aporta una «visió nova i profunda de l’obra d’Espriu» que pot
predisposar a la «sorpresa» els
profans en l’estudi del poeta.
Camprubí va escollir, a propos-
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D’UNA VELLA I ENCERCLADA TERRA
 1980. El llibre neix de l’encàrrec
que el 1973 el músic Manuel Vall va
fer a Salvador Espriu: un text per a
un espectacle en un acte de dotze
episodis. Finalment en van ser deu
(lligat amb la interpretació
cabalística). Es va estrenar el 1979
al Palau de la Música i va ser
publicada per l’editorial Àmbit el
1980, amb il·lustracions de Josep M.
Subirachs, en una edició
commemorativa del centenari del
Centre Excursionista de Catalunya.
Salvador Espriu (1913-1984) en una imatge del 1980

ta de Delor, una «obra petita» d’Espriu, D’una vella i encerclada terra, una cantata escènica amb música de Manuel Valls, on es proposa
un itinerari lingüístic i nacional pels
Països Catalans i alhora un «itinerari cabalístic». És, subratlla Camprubí, «un exemple paradigmàtic»

de la relació literària i vital d’Espriu
amb la càbala. Amb el pretext
«d’un recorregut per la nostra geograﬁa, Espriu basteix una estructura esotèrica, un Arbre seﬁròtic,
Arbre de la Vida, del Coneixement». La mostra consta de 32
plafons –32 és el nombre de vies

del coneixement o de la saviesa per
als cabalistes– que acompanyaran
el visitant per l’itinerari que proposa l’obra. Un viatge «de la foscor
a la llum» i un «un recorregut iniciàtic des de Barcelona, la ciutat
prostituïda, ﬁns a l’Alguer, la llum
i la unitat de la nostra llengua».
ARXIU/SALVADOR REDÓ

Una exposició amb
visites guiades el juliol
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 L’EXPOSICIÓ S’INAUGURA AVUI, A LES 7 DE LA
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TARDA, al vestíbul de la biblioteca del Casino. Es podrà
visitar fins al 14 d’agost, dimecres i divendres, de 10.30 h
a 14 h; i de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h. La
inauguració anirà a càrrec de Lluís Calderer, escriptor,
traductor, literat i activista cultural; Josep Camprubí,
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TV3 “Els Matins 30-6-2015 connexió en directe assaig de My Favorite Things del Cor Infantil
de l’Orfeó Català.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-cor-infantil-de-lorfeo-catala-fa-un-concertespectacle-amb-cancons-de-pellicules/video/5536237/

