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FARMÀCIES

Telèfon: 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

TELÈFONS

al gra

els dimecres ESTIL

Protector solar antimeduses

33 Aquest fotoprotector d’Isdin costa 22 euros i es ven a les farmàcies.

«Shakespeare aprofundeix
en les qüestions de l’home»

Montse
Vellvehí
Actriu i directora del
Festival Shakespeare

33 6è FESTIVAL
SHAKESPEARE. Sonnets
d’Éric Lacascade. Can
Ribot. Mataró.

21.00

de temporada

GRANJA

1,90 z x 12

Encara que als mercats es venen ous
durant tot l’any, amb un preu amb
lleugeres variacions, el receptari de
l’estiu resulta ric en un ingredient que
proporciona proteïnes de qualitat. La
facilitat de la preparació, un baix cost
econòmic i la possibilitat de conser-
var-los a la nevera, cuits, per servir-
los freds, provoca que n’augmenti la
demanda durant aquesta temporada.
A les parades especialitzades, es ve-
nen els de guatlla, ideals per fregir
com a tapa, els d’ànec i els d’emú,
que poden pesar uns 600 g i es ve-
nen per unitats entre 12 i 15 euros.
Els de gallina poden ser blancs, de
gallines blanques, o rossos, de galli-
nes brunes. Aquests últims són els de
venda més freqüent. No obstant,
l’emigració està potenciant la venda
dels blancs. El preu depèn del calibre,
entre 1,50 els petits, i 3,50 euros, la
dotzena, per als de gallines rosses
que viuen en semillibertat. Tots tenen
marcat a la closca un número d’iden-
tificació.

ALS FOGONS

Ous freds

Ingredients per a quatre persones
Vuit ous, un gra d’all, una tassa d’oli
d’oliva verge, el suc d’una llimona,
sal, pebre del molinet, maionesa,
mostassa.
L’elaboració
Poseu a coure els ous en aigua abun-
dant 10 minuts, compteu el temps de
cocció quan l’aigua bulli. Refredeu els
ous en aigua freda. Per treure’ls la
closca fàcilment, doneu cops als dos
extrems i feu-los rodolar, pressionant
amb la mà sobre el marbre de la cui-
na. Partiu cada ou en dos, traieu-ne el
rovell i col.loqueu-lo en un bol. Treba-
lleu els rovells amb la forquilla barre-
jant-hi l’all picat molt fi, abocant-hi l’oli
a poc a poc, la sal i el pebre. Ompliu
els ous amb la massa. Afegiu a la
maionesa una culleradeta de mostas-
sa. Guardeu-los a la nevera. Se ser-
veixen freds.

COL.LECTIVA D’ART
11.00 h. La sala d’art Dalmau
acull la mostra col.lectiva Pintors
de la galeria de sis artistes entre
ells Manolo Belzunce (obra a la
foto). Consell de Cent, 349.
D’11.00 a 13.30 i de 17.00 a
20.30 h.

PER MIGUEL SEN

Tenint en compte que les meduses en-
vaeixen les platges del litoral mediterra-
ni, resulta útil un producte solar anti-
meduses. Laboratorios Isdin presenta el
fotoprotector FPS 40 Especial Medusas.
Aquest esprai d’hidratació intensa amb
alta protecció solar, que també evita les
picades de medusa, està indicat per a
banyistes, surfistes i tots aquells que fa-
cin qualsevol activitat dins del mar. MI-
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RICARD CUGAT

Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00

Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091

Síndic de Greuges 900 124.124
Bombers-urgències 080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe 902.24.02.02

Inf. aeroport 93.298.38.38
Inf. port 93.298.60.00
Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88

Ripoll L’acadèmia Can Tangram
organitza una exhibició de robots a
la plaça d’en Dama de Ripoll. De
17.00 a 20.00 hores.

MÚSICA
Cançó Presentació del disc Toni
Subirana canta Sagarra, de Toni
Subirana. Museu d’Art. Pujada de la
Catedral, 12. 22.00 hores. Gratuït.

TEATRE
Drama Representació de l’obra
teatral Homes de Shakespeare,
dirigida per Gemma Beltran. Plaça
dels Jurats. Girona. 22.30 hores.

Lleida
EXPOSICIONS
Esterri d’Àneu La Quadra de Casa
Carma acull l’exposició Pedres i
paisatge de dibuixos i aquarel.les de
Josep Voltà. Camp, 24. De 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

MÚSICA
Agramunt Concert de jazz a càrrec
del grup Roberto Aliffi Quartet, a la
plaça de l’Església. A les 22.00 hores.
Gratuït.

Tarragona
CINE
Contemporani Continua el cicle
Cinema i art contemporani, avui amb
projecció de la pel.lícula Goya en
Burdeos, dirigida per Carlos Saura.
Fundació cultural La Caixa. Moll de la
Costa. Horari: a les 19.30
hores.

MÚSICA
‘Faestiu’ Continua aquest festival
d’estiu de Tarragona amb el recital
poètic Joan Brossa: El secret és dins la
massa, amb la companyia Víctima i
Botxí (Claustre de Sant Pau. Seminari
Pontifici de Tarragona. Sant Pau, 4.
22.30 hores). A més, animació
audiovisual pels carrers amb Don
Simón i Telefunken (plaça dels
Sedassos. 22.30 hores), i cine a l’aire
lliure amb la projecció d’Un pont cap a
Terabitiha, de Gabor Csupo (Moll de
la Costa. 22.30 hores).

Reus Concert de l’Ashford Youth
Jazz Orchestra, als jardins de la
Casa Rull. Sant Joan, 27. 20.00 h.

El Vendrell A l’Auditori Pau Casals se
celebrarà avui un concert de la Cobla
Sant Jordi, dirigida per Xavier
Pagès, i amb el pianista Jordi
Camell. Avinguda de Palfuriana, 34.
Sant Salvador. A les 22.30 hores.
Entrada: 15 euros.

Castells Continua el cicle Música als
Castells, concert d’Ignasi Terraza
Trío, amb els músics Pierrick Pedron
i Ramón Fossati. Castell de Tamarit.
Rodes, 8. A les 22.00 hores. Entrada:
10 euros.

Mont-roig Ball popular amb
l’orquestra Banda Sonora. Torreó de
Miami Platja. A les 22.00 hores.

TEATRE
Torredembarra Continua la setena
Mostra de Circ, amb el taller La berta,
coordinat per la companyia
Passabarret (plaça del Castell. A les
18.30 hores). A més, espectacle
Cirkus, a càrrec del grup Struc (plaça
de Joaquim Boronat. A les 20.00
hores).

El sisè Festival Shakespeare es tras-
llada de Santa Susanna, on va co-
mençar, a Mataró, que es conver-
teix en el nou escenari per a les ac-
tuacions de teatre, dansa i música
basades en l’autor. La directora del
festival, Montse Vellvehí, diu que
aquest canvi es deu a les ganes de
fer créixer i consolidar el festival
en un lloc que, assegura, «complirà
les nostres expectatives».

–¿Actua o ha actuat alguna vega-
da en el festival?
– En la primera edició, el 2003,
vaig actuar a Somni d’una nit d’estiu,
dirigida per Àngel Llàtzer. Vaig dis-
frutar molt i va ser quan vaig
conèixer el director del festival de
llavors, Paco Azorín, i vaig co-
mençar a formar part de l’organit-
zació, i des de l’any passat en sóc la
directora.
–¿Què té Shakespeare?
– És especial, i les seves obres pro-
porcionen varietat temàtica i disci-
plinar. És l’únic autor que ha gene-

rat tantes obres i el seu treball
dóna molt de si per a tota mena
d’espectacles, com és el cas del nos-
tre festival.
–¿Amb quina obra de Shakespea-
re es queda?
– És difícil triar-ne una. Aprofun-
deix en les qüestions de l’home.
Hamlet, per exemple, té tanta pro-
funditat de pensament que t’acos-
ta als sentiments de la humanitat.
–¿Quina frase o fragment la im-
pressiona més de l’autor anglès?
– Hi ha un fragment del sonet 71
que m’agrada i m’impressiona:
«No ploreu per causa meva el dia
que estigui mort, però quan sentiu
la fúnebre i severa campana, do-
neu avís a aquest món que a la fi
me n’he anat del vil món a viure
entre vils cucs».
–¿S’identifica amb algun dels
seus personatges?
– Amb Mercutio, de Romeu i Julieta,
és un personatge molt lleial, ho-
nest, sap estimar i fa una crida a
l’amistat. MARIA GAY


