
Telèfons

Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061

Creu	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00

Mossos	d’Esquadra	 112
Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012

Inf.	Renfe	 902.320.320
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Serv.	Funer.	Integrals	 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Ecumenòpolis Cicle del Col·legi 
d’Arquitectes que avui programa 
Bell viatge, de Raúl	Cuevas. Plaça 
Nova, 5. A les 19.00 hores. Gratuït.

Peruà	Segona sessió del cicle Una 
mirada al Sur, amb projeccions i la 
taula rodona Educació bilingüe 
intercultural al Perú, amb Yolanda	
Huañec i Max	Carrasco. Còrsega, 
299. 19.00 h. Gratuït.

Fnac Projeccions gratuïtes a: 
3Triangle. El pont, de Bernhard	
Wicki. Plaça de Catalunya, 4. A les 
18.00 hores. 
3L’Illa. Continua el cicle de projec-
cions amb motiu del bicentenari del 
naixement de Giuseppe	Verdi. 
Diagonal, 549. A les 18.00 hores.

conFerències
Escriptors Manuel	Vicent visitarà 
la Biblioteca Fort Pienc per parlar 
amb els lectors sobre la seva nova 
novel·la, El azar de la mujer rubia. 
Plaça de Fort Pienc, 4. 19.00 hores.

Noblesa	Joaquim	Albareda 
impartirà la conferència 300 anys del 
Tractat d’Utrecht i el cas dels 
catalans. Reial Acadèmia de Bones 
Lletres. Bisbe Caçador, 3. 19.00 h.

TV En el cicle temàtic Llibres i sèries 
de televisió, avui The Walking Dead: 
del còmic a la pantalla, a càrrec de 
Marc	Pastor. Biblioteca Can Fabra. 
Segre, 24. 19.00 hores.

Antoni	Clavé Taula rodona amb 
motiu de l’exposició Clavé 100 anys, 
amb Daniel	Giralt-Miracle, Glòria	
Bosch, Arnau	Puig i Albert	
Mercadé. Museu Can Framis. Roc 
Boronat, 116. 19.00 h.

Mort Comença el cicle de 
conferències Vivències religioses al 
voltant de la mort amb La mort i el 
més enllà a les principals religions, a 
càrrec de Pilar	Claret. Biblioteca 
Les Roquetes. Via Favència, 288. A 
les 19.00 hores. Entrada lliure.

Salut La sala d’actes de l’Hospital 
Quiron acull el debat Avanços en 
prevenció i tractament de Salut 
Digestiva, amb els metges Emili	
Gené, Amparo	Carrasco, Josep	
Tabernero i Judith	Balmaña. 
Plaça d’Alfonso Comín, 5. 19.30 
hores. Reserves: 93.238.16.61.

Neurologia La importància en 
l’equilibri dels dos hemisferis cere-
brals, amb Juna	Albert. Centre 
cívic Sant Martí. Selva de Mar, 215. 
A les 17.00 hores. Entrada lliure.

Sant	Adrià La Biblioteca Municipal 
acull la conferència Menjar bé en 
temps de crisi: la carmanyola 
saludable, amb Agustín	Escobedo i 
Carme	Sánchez. Plaça Guillermo 
Vidaña. A les 19.00 h. Entrada lliure.

exposicions
Les	Corts L’Arxiu Municipal del 
districte acull a partir d’avui la mostra 
Viure a les Corts en el primer 
franquisme. Plaça de Comas, 18. De 
10.00 a 20.00 hores. Gratuït.

Fires
Ceràmica Comença la 20a edició de 
la Fira de Ceràmica Creativa del Portal 
de l’Àngel en què es donen cita 18 
tallers catalans. 10.00 a 21.00 h.

Música
La	Casa	Elizalde Aquest centre 
organitza el concert de la pianista 
Ayako	Fujiki. València, 302. 20.30 h. 
Gratuït. Reserves: 93.488.05.90.

Òpera	Presentació d’Urbs, de Jesús	
Rodríguez	Picó, amb un concert de 
Lluís	Sintes i Carles	Picón	i la 
narració d’Alfred	Rodríguez	Picó. 
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 19.30 
hores. Gratuït.

Homenatge Concert de Josep	
Llauradó i Viviana	Salisi	en home-
natge al tenor Gaietà	Renom.	Asso-
ciació Musical de Mestres Directors. 
St. Pere més Alt, 25. 20.00 h. Gratis.

L’Auditori Concert de la Camerata	
ESMUC-Quartet	Casals. Lepant, 
150. 19.00 hores. Entrada lliure.

Tarragona

LLiBres
Narrativa Presentació de La muerte 
del espía con bragas, de Javier	
Tébar i José	Fernando	Mota. La 
Capona. Gasòmetre, 41. 20.00 h.

Girona

inFància
Salt En el marc del festival d’arts 
escèniques ESPAIdART, avui Sota les 
sabates, contes amb la companyia 
d’Ada	Cusidó. Espai Gironès. Camí 
dels Carlins. 12.00 hores. Gratuït.

Lleida

conFerències
Còmic Conferència de Toni	Guiral 
amb motiu de l’exposició La familia 
Ulises, de Joaquim Buigas i Marino 
Benejam. Sala Res Non Verba. 
Maragall, 17. A les 19.00 hores.

L’Institut del Teatre està de ce-
lebració. Commemora el 
seu centenari amb un ampli 

programa d’exposicions, conferèn-
cies i simposis que va començar el 4 
de febrer amb una festa entranya-
ble. La data no va ser escollida a l’at-
zar. Cent anys abans, també el 4 de 
febrer, Adrià Gual (1872-1943) va im-
partir la primera lliçó de la llavors 
Escola Catalana d’Art Dramàtic, el 
germen de l’actual Institut de Tea-
tre. Per això la seva figura és l’eix 
central d’aquest homenatge. De mo-
ment, amb dues exposicions –una 
de les quals itinerant– i unes jorna-
des que tindran lloc avui i demà.
 El centenari coincideix amb els 
70 anys de la mort de Gual, que a 
més de fundador de la institució va 
ser escenògraf, escriptor, cineasta, 
pedagog, pintor, il·lustrador i gra-
fista. Tot un espectre creatiu sobre 
el qual diferents especialistes refle-
xionaran en les jornades, que estan 
obertes al públic i coordinades per 
Jordi Coca, comissari dels actes de 
l’efemèride.
 Participaran en els debats, que 
abordaran les diferents aportaci-
ons d’aquest polifacètic personat-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Homenatges a Adrià Gual

jornades 3 100 anYs de L’insTiTUT deL TeaTre

Fa un segle va fundar l’Institut del Teatre. Va ser dramaturg, escenògraf, pintor i cine-
asta. Dues exposicions i unes jornades aborden la seva figura i li reten homenatge.

Propostes Dilluns 27.5.2013

33 L’exposició dedicada a Adrià Gual que està instal·lada a l’Espai Mercè Sala del metro de Barcelona.

33	Espai	Mercè	Sala.	Estació	del	me-
tro	de	Diagonal.	De	dilluns	a	diven-
dres,	de	10.00	a	20.30	hores.	Entrada	
lliure.	Fins	al	7	de	juny.

TMB

ge, personalitats del món del teatre 
i la cultura en general com Jordi Llo-
vet, Mita Casacuberta, Guillem-Jordi 
Graells, Anna Solanilla, Carles Bat-
lle i Feliu Formosa, entre altres (Au-
ditori de l’Institut. Plaça de Marga-
rida Xirgu, s/n. De 9.00 a 14.30 i de 
16.00 a 19.30 hores. Inscripcions a 
centenari.institutdelteatre.cat/ca/
inscripcions).

AL	METRO	/ A les celebracions del cen-
tenari també s’ha sumat l’Espai Mer-
cè Sala de TMB, que acull l’exposició 
Adrià Gual, el perfum d’una època, que 
brinda un recorregut panoràmic 
per l’obra artística de l’autor, la seva 
producció com a dramaturg, la seva 
feina com a director d’escena i la se-
va tasca com a impulsor d’iniciati-
ves i institucions culturals. La mos-
tra conté fons documentals proce-
dents del Museu de les Arts Escè-  
niques i es podrà veure fins al 7 de 
juny en aquesta sala ubicada al vestí-
bul de l’estació de metro Diagonal 
(línies 3 i 5). H

DILLUNS 3727 DE MAIG DEL 2013

El viatge 
d’una exposició

33	Els	actes	del	centenari	de	l’Ins-
titut	del	Teatre	van	començar	el	4	
de	febrer	amb	una	festa	i	una	ex-
posició.	És	una	mostra	itinerant	
comissariada	per	Anna	Solanilla	
que	posa	de	manifest	l’esperit	de	
renovació	del	fundador	de	la	ins-
titució.	Per	això	el	seu	títol:	Adrià 
Gual, l’escenògraf de la moderni-
tat.	Després	de	la	seva	estada	a	
l’Institut	va	iniciar	un	periple	que	
la	portarà,	fins	a	finals	del	2013,	
per	14	poblacions	catalanes.	Ara	
es	pot	veure	al	Teatre	Plaça	de	
Castelldefels	i	a	la	biblioteca	Miró	
de	Mont-roig	del	Camp.
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