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Barcelona ciutat

Aires americans. El Nexus Piano Duo,
format per Joan Miquel Hernández i
Mirella Fornells, interpreta obres de
compositors clàssics americans del
segle XX, com Carlos Guastavino,
Astor Piazzolla, Saúl Consentino, Sa-
muel Barber, George Gershwin i John
Corigliano, en un concert de piano a
quatre mans. 7 i 8 euros.
Palau de la Música Catalana (18.30,
19.30, 20.30 h)
www.masimas.com

Ventall de cançons. La soprano Ana G.
Schwedhelm, el baríton Elías Benito
Arranz i el pianista Pau Casan inter-
preten melodies de Wolf, Duparc,
Brahms i Liszt. 8 euros.
La Pedrera (19, 20 i 21 h)
www.masimas.com

8 països, 8 històries. Projecció del
curtmetratge bosnià Grbavica (2006),
de Jasmila Zbanic. 3 euros.
CaixaForum (19 h)
www.obrasocial.lacaixa.es

Mas i Mas Festival. El Gonzalo Del Val
Trio, format pel pianista Marco
Mezquida, el contrabaixista David
Mengual i el bateria Gonzalo del Val,
presenta el seu disc Three genera-
tions, una revisió dels clàssics del jazz.
10 i 12 euros.
Jamboree Jazz Club (21 i 23 h)
www.masimas.com

Barcelona

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Festa Major d’Estiu. Concert i ball de
final de festa amb l’Orquestra Inter-
nacional Maravella, i ball del Fanalet.
De franc.
Envelat (des de les 18 h)
www.molletvalles.cat

CABRERA DE MAR (Maresme)
XIII Curs d’Orgue del Maresme.
Concert inaugural del curs a càrrec de
Montserrat Torrent i el Quartet de
Corda del Curs, que interpreten Els
Quintets del Pare Antoni Soler, amb
la participació d’alumnes provinents
de Rússia, Argentina, Xile, Itàlia,
França i diferents ciutats d’Espanya.
De franc.
Església Parroquial de Cabrera de Mar

(20 h). Informació, 659-13-83-28

Lleida

LA SEU D’URGELL (Alt Urgell)
Teatre. La companyia de Toni Albà
presenta Brots, una nova proposta
teatral d’humor negre sobre un fune-
ral, interpretada per Toni Albà, Fermí
Fernandes, Gerard Domènech i Xavier
Macaya. 15 i 18 euros.
Palau d’Esports (22 h)
www.turismeseu.com

Girona

LES PRESES (Garrotxa)
Ésdansa 2011. S’inaugura el Festival
Internacional de Música i Dansa amb
Petit Ésdansa, esdeveniment que
inclou dos tallers de dansa, a càrrec
de les companyies Kornichka, d’Eslo-
vàquia, i Zacatecas, de Mèxic. 1 euro.
Espai de Dansa D’Arrel Tradicional (de
10 a 12.15 h)

Nit Ésdansa. Espectacle de dansa a
càrrec de les companyies Amawum-
bo, de Zimbabwe, i Stukat del Bolet,
de Catalunya. De franc.
Envelat Ésdansa (22 h)
www.esdansa.cat/programa.php

CALONGE (Baix Empordà)
Teatre de carrer. Presentació de l’obra
Postal Express, a càrrec de la com-
panyia Pere Hosta. De franc.
Passeig Sant Antoni (19.30 i 21 h).
Informació, 972-66-17-14

TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Em-
pordà)
31è Festival de Músiques. La contralt
Nathalie Stutzmann torna dos dies
després de dirigir, al mateix festival,
el grup Orfeu 55 que interpreta
Vivaldi. I aquesta vegada ho fa només
com a intèrpret vocal, al costat de la
pianista Inger Södergren. Interpreten
Winterreise, de Franz Schubert. 14 -
40 euros.
Església de Sant Genís (22 h)
ca.festivaldetorroella.com

FIGUERES (Alt Empordà)
Gresca a la Fresca 2011. Espectacle
comicomusical de Pere Macau i la
seva harmònica. De franc.
Plaça Josep Pla (22 h)
www.figueres.cat

PIERINA PIGHI
Barcelona

El Versus Teatre celebra els
quinze anys amb dues obres
que, des de les emocions i
l’humor, enfronten el públic
amb situacions quotidianes
ambquè persones de qualse-

vol gènere i con-
dició es poden
sentir identifica-
des.
Des d’avui i

fins al 2 d’octu-
bre, torna Des-penjades, una
comèdia d’autor que ja al
gener va omplir el Versus
Teatre, i que tracta temes
existencials des d’una mira-
da femenina. Escrita perVir-
gínia Sànchez i dirigida per
Mònica Lucchetti, l’obra se
submergeix, a partir d’esce-

nes cinematogràfiques i tre-
pidants, en la vida de quatre
dones que, en la lluita per
saber qui són i trobar la feli-
citat, queden “despenjades”
del món, un món que conti-
nua girant i al qual no saben
com pujar una altra vegada.
Al llarg de la trama, els

personatges in-
terpretats per
Carmen Fortuny,
Marta Martori,
Beatriz L. Mau-
re, Virgínia Sàn-

chez i la narradora Mariona
Ribas, integrants de la com-
panyia Despenjades, viuran
alegries i decepcions que
teixiran la xarxa que les
reinsereixi a la marxa de la
societat.
A la mateixa sala es pre-

sentarà, del 26 d’agost al 2

d’octubre, la primera adap-
tació del llibre Planeta ESO,
escrit per Empar Fernández
i Judit Pujadó, que el 2002
va guanyar el premi Pere
Quart d’humor i sàtira.
L’obra no pretén establir

un tractat pedagògic ni una
reflexió sobre l’ensenya-

ment, sinó parodiar el món
dels adolescents, que pro-
tagonitzen anècdotes hila-
rants; dels pares, que els
observen desconcertats; i de
les experiències dels mes-
tres dins i fora de les aules.
La posada en escena de Pla-
neta ESO està dirigida per
Joan Gallart i Rabert i in-
terpretada per Meritxell
Ané i Assumpció Ortet, dues
actrius que alternaran els
papers de pares, alumnes i
professors.c

TELÈFONS
ÚTILS

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

Escena de
Des-penjades,
de la
companyia
del mateix
nom

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

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

VERSUS TEATRE

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

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

]Versus Teatre recupera fins al 2 d’octubre Des-penjades, de la
companyia del mateix nom, una història sobre quatre dones que
se senten excloses del món. A partir del 26 d’agost, la mateixa sala
Versus presenta Planeta ESO, una adaptació teatral del llibre
d’Empar Fernández i Judit Pujadó sobre el món de l’ensenyament.

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

DES-PENJADES
Versus Teatre

Castillejos, 179 Barcelona
21 hores (16 euros)

www.versusteatre.com

AGENDA

20a EDICIÓ

FIRA
D’ANTIGUITATS
DE VIC
DEL 20 AL 28 D’AGOST DE 2011
RECINTE FIRAL EL SUCRE / VIC
HORARI: D’11 A 21 H

WWW.VICFIRES.CAT
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D’ART

Comèdiesperadespenjats


