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Barcelona ciutat

BCN Design Week i del Barcelona De-
sign Festival. Acte inaugural de la 8a
edició de la BCN Design Week i del 3r
Barcelona Design Festival, que se ce-
lebraran fins al 21 de juny i que una
vegada més contribuiran a posicio-
nar Barcelona com a capital interna-
cional del disseny.
Disseny Hub Barcelona. Plaça de les
Glòries, 37-38 (de 18 a 20 h). Accés
per inscripció a la pàgina web: www.
barcelonadesignweek.com

Què passa al món? Dintre d’aquest ci-
cle, Arturo López-Levy, de l'Escola Jo-
sef Korbel d'Estudis Internacionals de
la Universitat de Denver, i Iván León,
de la UAB, dialoguen amb el públic
sobre la situació actual de Cuba i els
canvis que s'estan produint tant des
de l'òptica nacional com regional i
en les seves relacions amb Europa.
Cidob. Elisabets, 12 (18 hores).

Gaudeix amb l’escriptura. Taller pràc-
tic a càrrec de la professora, escripto-
ra i guionista Belén Carmona.
Casa Elizalde. València, 302 (18 h).

Grans Conjunts de l’Esmuc. Inici
d’aquest cicle amb un concert de la
Big Band dirigida per Lluís Vidal. En-
trada gratuïta, es recomana portar
aliments no peribles per a la campa-
nya La fam no fa vacances.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 hores).

Mestres i alumnes de la República. Crò-
niques del Patronat Escolar de Barcelo-
na. Presentació d’aquest llibre d’En-
carnació Martorell i Salvador Domè-
nech, per Irene Balaguer, Conrad Vi-
lanou, Àngels Ollé i els autors.
Associació de Mestres Rosa Sensat. Av.
Drassanes, 3 (19 hores).

Primavera Vaca. Lectura dramatitza-
da de l’obra de Meritxell Cucurella
D’aquí a una estona hauré oblidat el
seu nom, sota la direcció de Laura
Freijo. Entrada lliure.
SGAE. Passeig Colom, 6 (19 hores).

La trama contra Catalunya. Presenta-
ció d’aquest llibre d’Hèctor López Bo-
fill, per Julià de Jòdar i l’autor.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Finding Carlton-Uncovering the Story
of Jazz in India. Projecció d’aquest do-
cumental sobre el jazz a l’Índia per
mitjà del testimoni del guitarrista de
jazz Carlton Kitto. Intervé Susheel J.
Kurien, director del documental. En
anglès. Entrada lliure.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

El cava i els seus maridatges. Confe-
rència a càrrec de Roger Poch, cone-
gut sommelier. Entrada lliure.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Matèria orgànica. El músic de blues
Amadeu Casas presenta el seu disc.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

La biodiversitat de l’Antàrtida: una sel-
va tropical sota un desert de gel. Con-
ferencia a càrrec de JosepM. Gili, pro-
fessor de l’Institut de Ciències del
Mar.
Biblioteca Sagrada Família. Provença,
480 (19 hores).

Costa Rica i Panamà: un espectacle na-
tural entre oceans. Conferència a càr-
rec de Roger Canal, biòleg, veterinari
i fotògraf.
Altaïr. Gran Via, 616 (19.30 hores).

Pensant en els altres. Projecció d’a-
quest documental de Noburu Kaet-
su, Japó, 2002, i debat posterior so-
bre L’educació emocional a l’escola.
EcoConcern-Innovació Social. Mare de
Déu del Pilar, 15, principal (19.30 h).

L’any1962: aparició del llibre Justifica-
ció de Catalunya, amb l’apèndix de
Joan Fuster. Conferència a càrrec de
Joaquim Auladell, professor emèrit
de la UB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Música coral.Concert del Cor de la Ins-
titució Cultural del CIC.
CIC. Via Augusta, 205 (20 hores). En-
trada lliure.

La poesia de María Mercedes Carran-
za. Presentació del llibre María Mer-
cedes Carranza. Poesía reunida & 19
poemas en su nombre, a càrrec de
Luz Eugenia Sierra, editora del llibre,
Anabel Torres, poeta, i l’acadèmica
Helena Usandizaga.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

SÍLVIA OLLER
Torroella de Montgrí

E
ls retratistes de ga-
leria barcelonins
Pau Audouard i
Amadeo Mariné,

que van viure a cavall del se-
gleXIX iXX, van coincidir al-

guns anys, però
pertanyen a dues
generacions de fo-
tògrafs molt dife-
rents. El primer
treballava amb
una sola presa i en unaBarce-
lona en què el consum cultu-
ral era elitista i poc popular,
mentre que el segon ho feia
per a un públic més ampli i
realitzava autèntiques ses-
sions fotogràfiques. Dues fór-
mules diferents de treballar
de dos retratistes que van ser

testimonis de diverses dèca-
des de l’escena teatral catala-
na. L’exposició Audouard i
Mariné. Fotografies d’escena,
que el 1998 es va poder veure
a Barcelona i que ara itinera
gràcies a la Fundació Vila
Casas, se centra en el teatre
del primer terç del segle XX i

segons va expli-
car el comissari
de la mostra,
Jordi Calafell, re-
flecteix “el canvi
de moment so-

cial, cultural i els gustos”
d’aquella època.
Les fotos exposades de

Pau Audouard daten d’entre
els anys 1908 i el 1910 i van
ser un encàrrec de l’autor i di-
rector teatral Adrià Gual per
a la Nova Empresa de Teatre
Català, una espècie de plata-

forma de llançament del tea-
tre català. Audouard repro-
duïa personatges del reperto-
ri de la temporada al teatre
Novetats o del Romea, com
Misteri de dolordeGual oCa-
nigó de Verdaguer. Instantà-
nies caracteritzades per
l’atemporalitat, l’absència de

decorats i el posat estàtic
dels actors. Res a veure amb
les fotografies més naturals i
emocionals d’Amadeo Mari-
né, en les quals els actors són
retratats representant els
seus personatges, però sense
perdre la pròpia identitat i
en què l’attrezzo té un paper
important.
Mariné va fotografiar en-

tre d’altres les temporades al
Principal de la meteòrica ac-
triu Margarida Xirgu entre
els anys 1909 i el 1912.c

La mostra
estarà oberta
fins al 15 de
setembre a
Torroella de
Montgrí
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Palau Solterra acull una exposició de fotografies dedicades al
món del teatre realitzades pels retratistes de galeria barcelonins
Pau Audouard i Amadeo Mariné. La mostra, que recull un conjunt de
fotos d’actors i actrius, és el testimoni de tres dècades importants
de la vida escènica catalana: des del 1900 fins al 1929.

AUDOUARD I MARINÉ
FOTOGRAFIES D’ESCENA

Palau Solterra
Torroella de Montgrí

Fins el 15 de setembre

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