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Barcelona ciutat

Humoristes gràfics i cartellistes delmo-
viment llibertari. Tertúlia amb Rai Fer-
rer, escriptor i periodista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (16 h).

La famno fa vacances. Concert a bene-
fici d’aquesta campanya a càrrec
d’un cor format per 250 cantaires
acompanyats al piano per Ed Ald-
croft i dirigits per Miquel Àngel Arias
Soler. Entrada gratuïta.
Església Santa Tecla. Av. Madrid, 107
(18 hores).

Privatitzar és la solució? Reptes i ten-
sions del finançament de l’educació.
Conferència a càrrec de Henry Levin,
professor d’Economia i Educació al
Teachers College de la Universitat de
Columbia. En anglès amb traducció
simultània.
Macba. Plaça Joan Coromines, s/n
(18.30 hores).

Con Carmen Amaya en la memoria.
Conferència a càrrec de Juan de Dios
Ramírez Heredia, i debat amb Anto-
nio F. Fosforito, Emilio Jiménez Díaz,
Gonzalo Rojo i Rafael Perona. Hi par-
ticipen tambéWiny i Karime Amaya.
Tablao Cordobés. Rambla, 35 (18.45
hores).

Barcelona pam a pam. Conferència a
càrrec d’Itziar González amb motiu
de la reedició del llibre d’Alexandre
Cirici Pellicer i de l’annex Per no per-
dre peu, d’Itziar González.
Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Sant Pere més Baix, 7 (19 hores).

Aquell jove repòrter belga que tenia
un fox terrier blanc... Inauguració
d’aquesta mostra on s’exposen fo-
tos, postals, fotogrames, anuncis,
il·lustracions de llibres i les imatges
en les quals Hergé es va basar per
crear i ambientar les aventures de
Tintín.
Museu d’Història de Catalunya. Pl.
Pau Vila, 3 (19 hores).

Encara som nens. Presentació
d’aquest llibre de fotografies de Ro-
sa M. Panadès amb pròleg d'Agustí
Pàniker i presentació d'Asha Miró.
Fnac L'Illa. Av. Diagonal, 549 (19
hores).

Lamúsica com a eina per a la resolució
de conflictes. Conferència a càrrec de
Natxo Tarrés, musicoterapeuta i inte-
grant del grup Gossos.
Llibreria Excellence. Balmes, 191 (19
hores).

Pallassos sense Fronteres, viatges i
somriures. Xerrada a càrrec de Tortell
Poltrona, pallasso.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.
Camèlies, 76 (19 hores).

Poemes escollits. Presentació
d’aquest llibre del premi Nobel Jo-
seph Brodsky, a càrrec de Joan Mar-
garit, poeta, Judit Díaz, traductora
de l’obra, i David Castillo, poeta.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(18 hores).

Mirades des deHollywood.Última ses-
sió d’aquest cicle sobre les relacions
queHollywood hamantingut amb Es-
panya. Es projectarà La noche que no
acaba, basada en l'obra Beberse la
vida: Ava Gardner en España, deMar-
cos Ordóñez. La pel·lícula està dirigi-
da per Isaki Lacuesta i interpretada
per Lucía Bosé i Paco Miranda.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores).

El Mahabharata en cómic. Presenta-
ció d’aquest còmic dibuixat per Gol,
sota la supervisió de l’escriptor i edi-
tor Álvaro Enterría.
Altaïr. Gran Via, 616 (19.30 hores).

M’agrada el sexe. Presentació
d’aquest llibre de Roser Amills, a càr-
rec de Joan Garriga, Elsa Anka i Víc-
tor Amela.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

Dijous concert. Concert interpretat
pel Quartet Katsax amb obres de
KurtWeill, Thierry Escaich i Gershwin.
Escola de Música de L'Eixample. Sarde-
nya, 368 (19.30 hores).

Música espanyola. Rocío Márquez,
cantaora, i StephenMarchionda, gui-
tarra clàssica, interpreten cançons de
Federico García Lorca i Manuel de Fa-
lla, així com la presentació especial
del Concierto de Aranjuez per a gui-
tarra de Joaquín Rodrigo. 20 euros.
Palau Moja. Portaferrissa, 1 (20 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S hakespeare mai no
morirà: ni la crisi no
se l’endú. El Festival
Shakespeare, tombat

per l’Ajuntament de Mataró
fa dos anys, torna. Però no al

Maresme: gràcies
al suport de
l’Ajuntament de
Barcelona, pren
elRaval. LaBiblio-
teca de Catalu-
nya, el teatre Romea, el
CCCB o la Filmoteca acullen
des d’avui i fins al dia 12 la de-
sena edició d’aquest certa-
men que dirigeix Montse
Vellvehí. I que té comaespec-
tacle estrella el Julio César
protagonitzat per Mario Gas
amb Sergio Peris-Mencheta i

Tristán Ulloa, dirigits per
Paco Azorín, obra que es
podrà veure els dies 11 i 12 al
Romea.
Encara que no serà Juli Cè-

sar, sinóHamlet, el personat-
ge més visitat pels especta-
cles del festival. Per comen-
çar, el certamen s’inicia avui

amb La caiguda
de l’H (versió mu-
da). JordiOriol re-
cupera amb sono-
ritat diferent –hi
haurà tres músics

a l’escenari– el seu textLa cai-
guda d’Amlet, on només va in-
cloure les rèpliques del prín-
cep de Dinamarca, que mos-
tren que, com si fos sord als
altres, es fa preguntes i les
respon ell mateix. I demà di-
vendres arriba Diagnòstic
Hamlet, de la companyia Pel-

mànec, amb titelles de mida
humana i un actor. A més, el
coreògraf i director italiàMo-
reno Bernardi pren també
Hamlet com a matèria de re-
flexió sobre l’art i la vida a
[H] Works, que inclou un sol
sobre les Set escenes de Ham-
let de Benet Casablancas.

A més, hi haurà una obra
d’entrada lliure, Treballs
d’amor perdut (dissabte, 18
h., plaça de Sant Agustí), de
la companyia Parking Shakes-
peare, i QuimLecina celebra-
rà 40 anys a la professió amb
BigWill Shakespeare!!, un re-
corregut íntim i personal per
l’obra de l’anglès a ritme de
Bach i de jazz. Lluís Soler po-
sarà veu als sonets de Shakes-
peare, i no hi faltarà teatre fa-
miliar: La Julieta, dirigida
per Oriol Broggi.c

El rostre de
Mario Gas
presideix una
escena de
Julio César,
al Romea
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FESTIVAL SHAKESPEARE

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Festival Shakespeare celebra des d’avui la seva desena edició,
però ja no ho fa a Mataró, sinó al Raval. L’estrella indiscutible del
programa és el teatre, especialment el Julio César protagonitzat per
Mario Gas, però hi haurà també cinema a la Filmoteca, xerrades al
CCCB i la llibreria La Central i un recital poètic al bar Horiginal.

X FESTIVAL SHAKESPEARE
Biblioteca de Catalunya, Tea-
tre Romea, CCCB, Filmoteca

Del 6 al 12 de juny
www.festivalshakespeare.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Policia ............................................. 091
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EL PRIMER TV PERSONALITZABLE

Envia un SMS amb TELEVISOR + (espai) + nom + cognoms
al 25588 o entra a http://sorteotele.lavanguardia.com

Li fem saber que les dades que ens ha facilitat voluntàriament mitjançant cupó, SMS o formulari online s’inclouran a la Base de Dades General d’Administració de La Vanguardia denominada
BDGALVESL, registrada en el R.G.F.P de la A.E.P amb el núm. 2030940307, per tal d’atendre la seva sol·licitud i informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès en qualsevol mitjà.
Si vostè desitja consultar, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les dades segons les finalitats per a les quals el nostre fitxer ha estat creat, es pot dirigir a les nostres oficines a l’Avinguda
Diagonal, 477, 08036 Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns. Llegeixo i comprenc tot l’anterior, ho accepto i m’assabento, i en conseqüència, consento el tractament que se m’ha
notificat a efectes legals previstos als articles 5.1, 6.1 i 11.1 de la llei 15/1999 del 13 de desembre, Orgànica de protecció de Dades i, en especial els articles 19, 20, següents i concordants de la llei
34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la informació del Comerç Electrònic.

Les dades personals que vostè ens faciliti podran ser tractades per Electro Calbet, S.A. amb finalitats comercials. Aquestes dades seran guardades de forma confidencial en els fitxers automatitzats
d’Electro Calbet, S.A., conforme a la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquesta activitat està estrictament reglamentada. L’arxiu ha estat
declarat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el núm. de registre 2041280155. En qualsevol moment vostè pot, respecte a les seves dades personals, exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació o oposició. Per fer-ho haurà de notificar-ho mitjançant comunicació escrita, fent la corresponent sol·licitud dirigida a Electro Calbet, S.A. i enviant-la a l’adreça c/ Ferrocarril
9-11, 08840 Viladecans (Barcelona), o a través d’un correu electrònic a l’adreça atencioalcliente@calbet.es. Vostè pot, en qualsevol moment, fer una petició a Electro Calbet, S.A. per saber quines
informacions personals tenim a la nostra disposició.

El sorteig es realitzarà cada setmana del 3 al 30 de juny de 2013. Els sorteigs es realitzaran l’11,
18 i 25 de juny i el 2 de juliol de 2013. Es contactarà amb cada guanyador telefònicament. No es podrà accedir a
més d’un premi per persona. Per tant, la persona guanyadora d’un sorteig no podrà ser premiada en un sorteig posterior.
El lliurament del premi es realitzarà a la botiga Calbet més propera a la residència de cada guanyador. Cada setmana
es publicaran els guanyadors a www.suscriptoresdelavanguardia.com/sorteos Premi subjecte a retenció fiscal segons
normativa vigent. Consulta les bases del sorteig a http://sorteotele.lavanguardia.com
*Una vegada enviïs un SMS, en rebràs un altre que confirmarà la teva participació en el sorteig. Cost SMS: 1,45 euros (IVA inclòs). Majors de 18 anys. A.T.S. S.A. Apt. Correus 18070 Madrid 28080.
informacion@atssa.es Atn. Client: 902501737. Des de mòbils d’empresa marcar 0 abans d’enviar l’SMS.
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