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BARCELONA
FESTIVAL
MiRA. El festival de no-
ves tendències musicals i
audiovisuals arriba a la se-
va segona edició. Se cele-
bra aquest novembre al
recinte de la Fabra i
Coats-Fàbrica de Crea-
cions. El MiRA és un festi-
val independent de músi-
ca i arts visuals que pro-
posa acostar l’avantguar-
da creativa en la música i
l’audiovisual mitjançant
dues vies: una programa-
ció artística de qualitat, a
través de concerts i ins-
tal·lacions conceptuals, i
el vessant acadèmic i de
difusió del coneixement i
la creació, per mitjà de ta-
llers creatius i un progra-
ma anual de residències
artístiques. En aquesta
edició, es presenten 22
espectacles: sis sets au-
diovisuals, onze conjun-
cions de música i videojò-
quei, quatre instal·lacions
i una peça de dansa inter-
activa. El festival amplia
en aquesta edició el seus
espais: l’escenari, una sala
més petita que acollirà di-
verses actuacions, i la sala
d’instal·lacions, que
aquest any es trasllada al
segon pis.

BARCELONA
FESTIVAL
Raval(s). Fins diumenge,
la Fundació Tot Raval pre-
senta la desena edició del
Festival de Cultura del
Raval, que convida a des-
cobrir les seves diferents
facetes culturals. Diver-
sos espais seran els esce-
naris d’un extens progra-
ma d’activitats gratuïtes
organitzades per entitats,
col·lectius i institucions
del barri: actuacions de
tots els estils, espectacles
de carrer, itineraris, ta-
llers infantils i per adults i
visites a institucions cul-
turals, entre moltes al-
tres. Les activitats es rea-
litzaran en espais del Ra-
val, com ara la rambla del
Raval, els carrer Reina
Amàlia i Sant Ramon,
l’IES Miquel Tarradell, el
CEIP Collaso i Gil, la Bi-
blioteca de Catalunya, la
plaça Salvador Seguí, el
carrer Riera Baixa i el Ca-
sal de Barri Folch i Torres.

BARCELONA
11.00 INFANTIL
‘Fa 100 anys la Pedre-
ra’ A través de jocs, repre-

sentacions i indumentà-
ria de l’època, coneixerem
els grups socials que pas-
sejaven per la Barcelona
del 1900: els burgesos, els
artistes, els menestrals i
els obrers, i compren-
drem com eren les rela-
cions que s’establien en-
tre aquestes diverses clas-
ses socials.

BARCELONA
17.00 CINEMA
6a Mostra de Cinema
Indígena de Barcelona.
Fins a l’11 de novembre
es podrà mirar a l’Espai
Jove La Fontana a través
d’una finestra oberta a
l’univers audiovisual dels
pobles indígenes i, en con-
cret, a les seves lluites en
defensa de la terra i el ter-
ritori i les seves identitats
culturals. Amb la projec-
ció d’una quinzena de
films i la participació de
realitzadors i represen-
tants indígenes, la troba-
da dóna l’oportunitat als
espectadors d’aprofundir
en els drets dels pobles in-
dígenes, especialment de
Llatinoamèrica, sentir-ne
la veu i conèixer la seva vi-
sió del món.

BARCELONA
17.30 INFANTIL
‘Contes i tocs’. El Museu
Picasso és la seu d’aques-
ta activitat per a famílies
amb nens de 3 a 6 anys.
Contes i tocs proposa tres
recorreguts (un en cada
sessió) en forma de conte
per les sales de la col·lec-
ció, on es contemplaran
les obres exposades. El
d’avui és Tocat del retoc.

BARCELONA
20.00 SOPAR I
CONFERÈNCIA
‘Nits d’història i llegen-
da’. El palau Requesens
és on es desenvolupa
aquesta proposta, que
consta d’una visita guiada
per l’entorn del palau, un
menú inspirat en l’època
medieval i una breu con-
ferència de divulgació his-
tòrica sobre la vida quoti-
diana a l’edat mitjana a
Barcelona. Avui, Els pa-
laus reials a Barcelona.
Barcelona al segle XIV te-
nia dos palaus reials, el
Palau Reial Major i el Pa-
lau Reial Menor; ens en-
dinsarem en la seva arqui-
tectura i la funció dels
seus espais, i descobrirem
la vida en un palau reial.

Un detall del muntatge que es presenta al Teatre Alegria, en la seva estada a La Seca de Barcelona ■ Q-ARS TEATRE

Arrenca el Folkyou,
festival de música ‘folk’

Les tremolors de l’artista

El músic Joan Colomo ■ ANDREU PUIG

Punto y Raya, art abstracte
per a nens i nenes

Detall del cartell del festival ■ PUNTO Y RAYA JUNIOR

TERRASSA
TEATRE 21.00
L’artista és, probablement, l’ésser
humà més inestable. Amb expe-
riència i currículum revesteix la
seva sensibilitat de la possible in-
comprensió. La seva ànima, si vol
ser honest, sempre haurà de ser
tendra i bategant. L’artista neces-
sita del públic per validar les seves
creacions, siguin dramatúrgies,
coreografies, pintures o partitu-
res. Balzac, Rilke, Pina Bausch,
Frida Kahlo, Virginia Woolf, Tà-

VIDRERES
22.30 FESTIVAL
Avui se celebra la primera edició del festival Fol-
kyou, amb les actuacions de Joan Colomo, Eric
Fuentes & El Mal Menor i Lazy Juo.

BARCELONA
INFANTIL
El CCCB presenta Punto y Raya Junior, el primer
festival d’art abstracte pensat per a infants del
món, una extensió del festival Punto y Raya.

pies, Anne Sexton, Rodin i molts
altres han transformat el pati-
ment en recerca, revolta i creació.
Cal la presència d’un tercer per fer
realitat la creació. I contrastar-la.
Udol reflexiona sobre aquest abis-
me, amb una dramatúrgia que ha
cosit Marilia Samper . L’obra, que
es va estrenar al Festival Grec i
que ja ha fet temporada a La Seca,
arriba al Teatre Alegria.

De fet, la visita de Q-Ars Teatre
és una retrobada, ja que, ja es va
poder veure la versió de F3dra la

temporada passada (va exhaurir
les entrades). Anna Güell i Mercè
Anglés, les dues impulsores de la
companyia, comparteixen escena
amb Miquel Barcelona i Pau Soler
que hi aporten música i movi-
ment. La companyia de come-
diants busca la inspiració, la vol
pescar amb una canya, com Txèk-
hov, en els seus productius ra-
beigs al riu. El públic d’orelles
obertes, en gaudirà.

J.B.

<<Agenda Feliu Ventura
El cantautor de
Xàtiva ofereix un
concert al Teatre
Principal de Valls

<<

Raimundo Amador
El guitarrista actua
a la sala Faktoria
d’Arts de Terrassa,
a les 22.00 h


