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Jornades Europees del Patrimoni
2011. Últim dia d’aquestes jornades
impulsades pel Consell d’Europa. En
diverses poblacions catalanes s’han
organitzat un gran nombre d’activi-
tats relacionades amb el patrimoni
artístic i cultural.
www.gencat.cat

Barcelona ciutat

Festival Àsia. En la seva última jorna-
da, el festival organitza Un dia a
Àsia, amb més d’una vintena d’acti-
vitats gratuïtes. Hi haurà un cam-
pament de nòmades mongols, actu-
acions del cantautor xinès Mamer,
demostracions de lluitadors mon-
gols, danses, tradicions, tallers i nar-
racions de contes.
Paça dels Àngels i plaça Joan Coromi-
nes (de 10 a 22 hores).

Festa major de la Mercè. Segona i úl-
tima jornada de les festes amb un
gran nombre d’activitats en diversos
espais de la ciutat. Nombrosos edi-
ficis celebren jornades de portes
obertes. www.bcn.cat

Nishikiten. En aquesta exposició de
bonsais, considerada una de les més
prestigioses que es poden veure a
Espanya, es mostren 42 exemplars.
Durant tota la jornada hi haurà expo-
sició d’arbres i dibuixos, un mercat,
tallers i demostracions.
Jardi Botànic de Montjuïc (de 10 a
18.30 hores).

Lost & Found. Mercat d’objectes de
segona mà. Compra, venda i inter-
canvi de tota mena d’articles de
segona mà, com llibres, roba, músi-
ca, còmics, joguines o, fins i tot, ide-
es o coneixements.
Plaça del Mar, enfront de la platja
Sant Sebastià (d’11 a 19 hores). Entra-
da gratuïta.

Altres concerts de la Banda. Concert
de la Banda Municipal de Barcelona,
dirigida per Salvador Brotons. Inter-
preta obres de Rossini, Ponchielli,
Puccini, Pujol i Oltra, entre d’altres.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 hores).
Entrada gratuïta.

Pop / R&B / Soul. Concert a càrrec de
la jove cantant Sara Pi.

Bel·luna Jazz Club. Rambla Catalunya,
5 (21.30 hores).

Barcelona

SITGES (Garraf)
Festes de Santa Tecla. Entre els actes
de les festes, hi ha un concert d’or-
gue a càrrec d’Eri Takeguchi, gua-
nyadora del concurs internacional
d’orgue, Sweelink, d’Amsterdam.
Església parroquial (18 hores). Apor-
tació voluntària.

Girona

GIRONA (Gironès)
Festival de Jazz. Jazz d’autor amb el
Girona Jazz Project & Zé Eduardo.
Auditori. Passeig de la Devesa, 35 (20
hores). 12 euros.

L’ESTARTIT (Baix Empordà)
Pirates i corsaris a les Illes Medes.
Espectacles, animacions, cercaviles i
actuacions pirates, tallers mercat
artesà, visites guiades i més.
www.torroella-estartit.cat

SANT HILARI SACALM (Selva)
Torna en Serrallonga. Mercat barroc,
cercaviles, jocs tradicional i actua-
cions. www.santhilari.net

SANTA CRISTINA D’ARO (B. Empordà)
Festiguau!!! Una diada de gossos.
Durant tot el matí hi ha activitats de
tot tipus relacionades amb els gos-
sos. www.santacristina.net
Plaça del Mercat (d’11 a 14 hores).

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
10a Fira del Caçador. Avui se celebra
la desena edició d’aquesta fira dedi-
cada a la cinegètica. Entre altres acti-
vitats hi haurà un espai dedicat a la
falconeria, exhibició de gossos de ras-
treig, demostracions d’agility, recor-
reguts de caça o tir amb arc.
Càmping municipal (de 8 a 15 h).

Tarragona

TORREDEMBARRA (Tarragonès)
II Fira d’Indians. Durant tot el dia se
celebren activitats relacionades amb
el passat del poble.
www.firaindianstorredembarra.com

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Q ui no ha sentit en-
veja de la gent que
quanestà de passa-
da per Barcelona
té l’ocasió de visi-

tar per primera vegada el Pa-
lau de la Música i trobar-se
de sobte amb algun sarau
–dit en el millor sentit de la
paraula tractant-se de la sa-
quejada institució–; és a dir,
amb un espectacle que té lloc
aquellamateixa nit;més enca-
ra, amb un espectacle de fla-
menc.Un flamencde reperto-
ri popular pensat per seduir a
partir d’una idea atemporal
d’Espanya. Un xou que ens
expliqui aquest art com si
mainoha-
guéssim
v i s c u t
aquí, que
ens recor-
di els orí-
gens que
té a l’An-
dalusia del segle XVIII com a
forma d’expressió reservada
als moments més intensos de
celebració de la vida. Que ens
commogui com si pertanyés-
sim a aquesta Europa del
nord poc viatjada o a aquest
Japó –si encara en queda–
que encara no ha visitat Bar-
celona.
Aquesta nit és una d’aque-

lles nits que el Palau de la
Música és testimoni de la for-
ça, la passió i la intensitat
amb què es transmet aquest
art, amb el xou que es coneix
com la Gran Gala de Fla-
menc, en el qual repassen
tots els pals del flamenc –fan-

dango, seguidilla, alegria, bu-
leria, tarantos...– i conver-
teix l’escenari del Palau en
un autèntic tablao.
Dos anys ja fa que gira

aquest muntatge, que fins al
novembre inclusivament re-
calarà tant al Palau de laMú-
sica com al Teatre Poliora-
ma. Es tracta d’artistes–baila-
ors com Nacho Blanco, Eva
Santiago o Sara Barrero– que

formenpart de la nova gene-
ració catalana de flamencs i
que irrompen amb força en
el panorama artístic nacio-
nal. Grapa, música i dansa
des de l’esperit de la tradició
gitana, que no deixa indife-
rents als guiris amb sort, pe-
rò tampoc a qui encara que
sap el pa que s’hi dona volen
fer-se un bany de flamenc
digne.c

Aquesta nit
el Palau serà
escenari
d’una gran
festa del
flamenc
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

]El magnífic escenari del Palau es converteix aquesta nit en un ta-
blao flamenc amb una gala que repassa els pals d’aquest art amb
artistes que formen part d’una nova generació catalana de flamencs.
El xou es repeteix en aquest mateix escenari els dies 2, 12 i 22 d’oc-
tubre, i també el 3, el 10 i el 22 de novembre.

‘GRAN GALA DE FLAMENC’
Palau de la Música Catalana

Barcelona
21.30 h (20-40 euros)

www.operaflamenco.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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La Vanguardia regala als Subscriptors
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Descobreix més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

www.legalitas.com

Qui fosun ‘guiri’!
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