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Barcelona ciutat

Barcelona, present i futur. Diàleg en-
tre Antonio Garrigues, president del
bufet Garrigues i membre del grup es-
panyol de la Comissió Trilateral, i
Josep Ramoneda, filòsof i periodista.
Cercle Eqüestre. Balmes, 169 bis (13
hores). Confirmació: 934-143-301.

La publicitat al transport públic. Mos-
tra sobre l’evolució de la publicitat
en el transport públic de Barcelona
des del 1870 fins a l’actualitat.
Espai Mercè Sala, estació metro Diago-
nal. Fins al 5 d’octubre, de 10 a 20.30
hores.

La millora de la vida quotidiana: inte-
riors domèstics barcelonins, 1600-
1714. Conferència a càrrec d’Albert
García Espuche. 2 euros.
Mnac. Palau Nacional (18.30 h).

Valors tous en temps durs. Diàleg en-
tre Àngel Castiñeira i Lluís Sáez,
professors d’Esade. Modera Àngel
Mestres, president d’Abacus coopera-
tiva.
Abacus. Còrsega, 269 (19 hores).

El fascinant viatge de la intel·ligència
artificial. Conferència a càrrec de
Ramón López de Mántaras.
Residència d’Investigadors . Hospital,
64 (19 hores).

Vietnam: un viaje hacia una realidad
cambiante. Projecció del documental
Una lucha por el desarrollo humano
y la igualdad de género, de Javier
Fernández i inauguració d’una expo-
sició de fotografies de Salvador En-
rich.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Del organismoal cuerpo. Gestalt corpo-
ral. Presentació d’aquest llibre de
Luis Carbajal, a càrrec de Cristina
Nadal, psicoterapeuta i l’autor.
Llibreria Excellence. Balmes, 191
(19.15 hores).

Hacia una arquitectura no-sólida. Con-
ferència a càrrec de l’arquitecte i do-
cent anglès Peter Cook, considerat
una figura de l’arquitectura contem-
porània.
Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya. Pujades, 102 (19.30 h).

Catalunya i Euskadi. Presentació
d’aquest llibre del periodista Antoni
Batista, amb un debat entre l’autor,
Martxelo Otamendi, director de Ber-
ria, i Josep Huguet, president de la
Fundació Irla.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

El dret d’asil: un dret en retrocés. Con-
ferència a càrrec d’Estel·la Pareja i
Pascale Coissard, membres de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al Refugiat.
L’acte tindrà el testimoni de Marco
Zouvek.
Cotxeres de Sants. Sants, 79 (19.30
hores).

Las cenizas del viaje & Xulazos. Recital
poètic a càrrec de J. Ricart, del qual
es presentaran els últims llibres.
Llibreria Antinovs. Josep Anselm Clavé,
6 (19.30 hores).

La Banda als Parcs. La Banda Munici-
pal de Barcelona, dirigida per Juan
Miguel Romero, interpreta obres de
Glinka i Txaikovski entre d’altres.
Parc de la Barceloneta (20 hores). Gra-
tuït.

Música als Palaus. La mezzosoprano
txeca Edita Randovà, acompanyada
al piano per Maria Figa, interpreta
obres de Nin, Montsalvatge, Magra-
ners, Falla i Blancafort, al concert titu-
lat Randovà canta els nostres compo-
sitors.
+Bernat: magatzem de cultura. Bue-
nos Aires, 6 (20.30 hores).

Festa pels nens de l’orfenat de
Bhimphedi. Concert solidari orga-
nitzat per l’Associació Amics del Ne-
pal amb La Unión, Carlos Segarra,
Celtas Cortos, Manel Fuentes, Kill’s
Vappary, David Guapo i Txabi Fran-
quesa.
Sala Luz de Gas. Muntaner, 246 (21
hores). 20 euros.

Barcelona

CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental)
Caldeja’t 2011. Inici d’aquest progra-
ma d’activitats culturals d’estiu amb
el concert El barroc vienès, a càrrec
de professors de l’Escola de Música
Joan Valls.
Espai Can Rius (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D esprés d’un viatge
al festival d’A-
vinyó, els respon-
sables de la Sala

TronodeTarragona, amb l’hi-
peractiu Joan Negrié al cap-

davant, van deci-
dir que Tarrago-
na bé podia aco-
llir als seus encla-
vaments històrics
un festival de tea-
tre. El resultat és el FITT, el
Festival Internacional deTea-
tre de Tarragona, que arren-
caca avui amb una actuació de
Carles Santos a l’antiga Au-
diència de la ciutat i que s’aca-
barà el cap de setmana a la
pròpia Sala Trono amb el
Bashir Lahzar dirigit per

Magda Puyo. Negrié explica
que aquesta primera edició
seràmodesta –“fins fa uns di-
es no es va resoldre l’ajuda
del CoNCA i no sabíem si po-
dríempagar el festival o anirí-
em a presó”–, tot i que la vo-
luntat de créixer és clara, so-
bretot després d’aconseguir

el patrocini de
Repsol. Per Ne-
grié, “és la culmi-
nació de la feina
que durant vuit
anys hem fet a la

Sala Trono, mostrant a
Tarragona un teatre innova-
dor, de petit format”.
De fet, el FITT busca ser

un aparador de les noves pro-
postes escèniques internacio-
nals, coproduir obres que gi-
rin pel món i intentar mos-
trar-les en edificis emblemà-

tics de Tarragona. Així, des-
prés del concert inaugural de
Carles Santos, arriba a la cap-
çalera del Circ romà Fermen-
tación (el viaje de la uva), una
nova poètica experiència de
Teatro de los Sentidos que re-
corre el passat i el futur del
suc del raïm.

I divendres i dissabte, sor-
presa al Conservatori deMú-
sica, que amb els 22 actors de
la italiana Dignità autonome
di prostituzione es transfor-
ma “en un prostíbul de l’art”
en què els espectadors tin-
dran diners per negociar
amb els actors i anar com-
prant-los petits espectacles,
des de monòlegs a música,
performances... Una obra
que, recorda Negrié, és una
metàfora del sistema cultural
italià sota Berlusconi.c

Imatge de
Dignità auto-
nome di pros-
tituzione, que
es veurà al
FITT

E-mail: agenda@lavanguardia.cat x Correu: Diagonal, 477, 7a. (08036) Barcelona

CHIARA MARAVIGLIA

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

]Un prostíbul artístic, un concert de Carles Santos, un viatge per la
memòria i els sentits gràcies al món del raïm i una oda al coratge i
la supervivència integren el primer Festival Internacional de Teatre
de Tarragona, que, impulsat per la Sala Trono, pretén ser aparador
de les noves propostes escèniques internacionals

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRE DE TARRAGONA
Diverses localitzacions
Del 22 al 26 de juny

www.fitt.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59

AGENDA

Guàrdia Urbana ................................ 092
Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Mossos d'Esquadra .......................... 088

Classes particulars d’anglès
amb Geronimo Stilton.

Quarta entrega
dissabte 25 o diumenge 26

de juny

Per nomésPer només

9,90€9,90€

diddidi

Llibre + CD Àudio + Quadern d'exercicis

Curs d’anglès/català
Aconsegueix amb La Vanguardia el millor professor
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millorin l’anglès d’una manera fàcil i divertida.
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INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS I LECTORS: Podran comprar la col·lecció setmanalment al quiosc el dissabte o diumenge per només 9,90 euros més val descompte. No serà possible fer reserves per
a enviament a domicili.

Tarragona, teatre internacional

Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Servei d'Urgències Mèdiques ............. 061
Emergències .................................... 112


