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Barcelona ciutat

Colesterolbo i colesteroldolent. Confe-
rència a càrrec de M. Elsaheb, cardiò-
leg.
Acard. Rafael Capdevila, 5, baixos, 1a
(11.45 hores).

Música del Renaixement Espanyol.
Concert a càrrec del cor Vokalensem-
ble Sankt Jacobi Hamburg, d’Alema-
nya. Direcció i orgue, Rudolf Kelber.
Temple del Sagrat Cor del Tibidabo
(18 hores).

Humanos, androides y comunicación.
Trobada amb Hiroshio Ishiguro, cate-
dràtic de la universitat d’Osaka. Hi in-
tervé Alberto Sanfeliu, director de
l’Institut de Robòtica i Informàtica In-
dustrial (IRI-UPC). Ishiguro parlarà
de la seva experiència amb els ro-
bots Geminoids, d’aparença huma-
na. Traducció simultània.
CosmoCaixa. Isaac Newton, 26 (19 ho-
res). Gratuït.

Lo íntimo y lo global: interiores en la
Europa contemporánea. Conferència
a càrrec de Luis Pizarro, historiador.
Biblioteca Pública Arús. Passeig Sant
Joan, 26 (19 hores).

Darshan (El abrazo). Projecció
d’aquest documental sobre un dels
viatges d’Amma per tota l’Índia.
Olokuti. Astúries, 38 (19 hores).

La guerra líquida: d’Afganistan a Geòr-
gia. Conferència a càrrec de Nazanin
Amirian, llicenciada en ciències políti-
ques. 3 euros.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23
(19.15 hores).

Fotoperiodismo en zona de crisis. Pro-
jecció d’imatges i diàleg entre els fo-
tògrafs Peter Van Agtmael, de Mag-
num, i Franco Pagetti, de VII. En an-
glès sense traducció simultània.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19.30
hores).

Música i societat al Brasil. Concert a
càrrec de Guilherme Guimarães.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 ho-
res). Entrada lliure.

Versos a raig fet. Recital poètic que or-
ganitza el Col·lectiu d’Artistes de Sants.

Centre cívic Cotxeres de Sants. Plaça
Bonet i Muixí (19.30 hores).

Dimarts màgics. El mag Amilkar inau-
gura avui la Sala Robert Houdin de
La Seca-Espai Brossa, i obre els
Dimarts Màgics en la seva nova
ubicació.
La Seca-Espai Brossa. Flassaders, 40
(20.30 hores). 10 euros. Reserves al
933-101-364.

Notas para África. Concert solidari
amb l’Àfrica Digna, a càrrec dels
grups Los Findes + Marta Cuatre-
casas i Javi Tió.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21 ho-
res). 12 euros.

Gràcia Jazz Sessions. Concert a càrrec
d’Horacio Fumero, Anton Jarl i
Andreu Zaragoza. 4 euros.
Heliogàbal. Ramón y Cajal, 80 (22 h).

Barcelona

MANRESA (Bages)
Tocats de lletra. Projecció de la pel·lí-
cula Le signe du lion, d’Eric Rohmer,
1959.
Cafè La Peixera. Codinella, 5-9 (20.30
hores). 3 euros.

MONTSERRAT (Bages)
El V Festival Internacional de coros Co-
rearte 2011. Concert inaugural
d’aquest festival que se celebra fins
diumenge, 16 (13.30 hores, Aba-
dia). A les 19 hores, hi haurà un altre
concert a Terrassa (Auditori Munici-
pal, 4 euros). www.corearte.es

SITGES (Garraf)
Festival Internacional de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya. En el marc del fes-
tival i entre moltes altres propostes,
avui es projecta la pel·lícula d’anima-
ció, Ronal the barbarian i els Drama-
gramas de Fernando Krahn (16 ho-
res al Retiro).
http://sitgesfilmfestival.com/

Girona

SALT (Gironès)
Sagarra dit per RosaMaria Sardà. L’ac-
triu Rosa Maria Sardà, dirigida per
Carme Cané, s’endinsa en l’univers li-
terari de Josep M. de Sagarra.
Teatre de Salt (21 h). 16 o 24 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D ogville, la impac-
tant i a estones
enigmàtica obra
de Lars von Trier,

torna a Barcelona. Però
aquesta vegada no al cinema,

sinó al teatre, en
concret al Romea,
on es podrà veure
desd’avui fins diu-
menge. L’impul-
sor d’aquest Dog-
ville teatral va ser Calixto
Bieito, que, com a director
del Fàcyl, el Festival de las Ar-
tes de Castilla y León, va pro-
posar a Nina Reglero i la seva
companyiaRayuela dur a l’es-
cena aquesta obra de la qual
ja havia vist adaptacions en
altres països.

Així va ser comReglero i el
seu equip es vanposar a la fei-
na per donar vida a la his-
tòria de Grace, una persegui-
da que es refugia al petit Dog-
ville, on tots l’acullen com un
àngel però on acabarà
maltractada, humiliada i fins
i tot violada fins que aparegui

el seu misteriós
pare.
Les narracions

que hi ha al ma-
teix guió, i que a
la pel·lícula un

narrador explica sobre imat-
ges de la vida al poble, han es-
tat claus. “El text és molt bo,
el narrador explica el que pas-
sarà, hi posa èpica, distància
brechtiana. I musicalitat des
que diu al principi ‘la trista
història del poble de Dog-
ville’. Hi ha una rítmica de

blues. I amb blues, rock més
radical i uns actors que són
també músics i amb els quals
ja havia col·laborat hemmun-
tat una petita Moses Dog
Band –el nom del gos del po-
ble– que canten en directe al-
gunes reflexions del personat-
ge principal. També els ac-

tors canten textos passats al
blues”, diu Reglero.
En total hi ha 19 intèrprets

en escena per donar vida a un
text “del qual hem volgut
mantenir els múltiples sen-
tits”, diu la directora, encara
que per a ella n’hi ha un que
brilla més: “La por de sentir-
se diferent quan estàs im-
mers en un grup humà. Això
pot fer que trenquis la teva
ètica de comportament per
saber-te integrat i és el pri-
mer pas al feixisme”.c
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

Escena de
l’adaptació
teatral de
Dogville,
ara present
al Romea

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

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

MARTA VIDANES

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

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

]Dogville, el film de Lars von Trier, arriba al teatre. El Romea acull
fins diumenge la versió de Nina Reglero i la companyia Rayuela, que
amb una ambientació treta de pobles miners castellanolleonesos
–les cistelles que pengen– i molt de blues ha donat nova energia al
text i ha estat Premi Max al millor espectacle revelació.

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

‘DOGVILLE’
Teatre Romea

Hospital, 51. Barcelona
Fins al 16 d’octubre

www.teatreromea.cat

AGENDA

Recorda completar la cartilla abans
del dimarts 11 d’octubre per aconseguir
l’aspiradora Lecologico de Polti.
Retalla 5 dels 7 cupons que es publicaran a La Vanguardia de dilluns a divendres fins al
dimarts 11 d’octubre de 2011.

Si encara no tens la cartilla, descarrega-la a:
http://promociones.lavanguardia.com/lecologico/

SUBSCRIPTORS: per recollir el producte, heu de presentar una cartilla amb els cupons, amb el número de subscriptor anotat a l’espai reservat a aquest efecte i ensenyar la targeta de subscriptor de La Vanguardia, amb la reserva prèviament efectuada.
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PVP: 299 €

199€

Reté la pols

Purifica l’aire

‘Dogville’ a ritmedeblues


