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Barcelona ciutat

Setmana de Moda Filipina a Barcelo-
na. Presentació de la setmana i desfi-
lada de moda filipina amb creacions
del dissenyador Bing Cristobal i músi-
ca de Mariz Perez i Darrel Magboo.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Dignifiquem la Rambla de Barcelona.
Debat amb Emanuela Bove, arquitec-
ta i membre d’Accions Urbanes;
Manuel Delgado, antropòleg i profes-
sor de la UB, i Salvador Tarragó, vice-
president de SOS Monuments.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 ho-
res). Entrada lliure.

Pasolini Roma. En el marc d’aquesta
exposició, se celebra el debat La vida
als marges: contra l'homogeneïtat
cultural, amb Jordi Balló, professor
de Comunicació Audiovisual de la
UPF i comissari de l’exposició, Javier
Pérez Andújar, escriptor, i Julià de Jò-
dar, escriptor. Presenta Ingrid Guar-
diola, professora associada a la UPF.
CCCB. Montalegre, 5 (19 h). 3 euros.

Por qué?! Projecció d’aquest docu-
mental de Marc Balaguer.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 ho-
res). Entrada lliure.

Entre tierras. El grup Coetus (Orques-
ta de Percusión Ibérica) presenta el
seu segon disc, acompanyat per
Eliseo Parra.
Bikini. Deu i Mata, 105 (avui i demà,
19 hores). 12 euros.

El código de los sueños. Presentació
d’aquest llibre de Floren Francia a
càrrec de Miquel Valls.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19 hores).

Festa major del Camp d’en Grassot-
Gràcia Nova. Inici d’aquesta festa que
se celebra fins diumenge, amb una
mostra de tallers de ball.
Pl. de la Sedeta. Sicília, 321 (19 h).

Burnin’Water Co. Presentació d’a-
questa banda amb una actuació en
directe.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19.30
hores).

Altar veneçolà en honor a Sant Joan

Baptista. Amb motiu de la celebració
caribenya del canvi d’estació meteo-
rològica s’instal·la aquest altar i es
projecta la pel·lícula Tambores de
agua, un encuentro ancestral, de Cla-
rissa Duque.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores). Entrada lliure.

Clàssics de piano.Neus Peris interpre-
ta al piano obres de Bach, Beetho-
ven i Schumann. Entrada lliure.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (20 hores).

Da Camera.Dintre d’aquest cicle, con-
cert a càrrec del DuoWidmann /Mel-
nikov, Carolin Widmann, violí, i Alek-
sandr Melnikov, piano.
Palau de la Música (20.30 hores). De
17 a 28 euros.

Música als Parcs. Dintre d’aquest ci-
cle, concert de música clàssica a càr-
rec del Blooming Duo, format per Es-
ther Piñol, arpa, i Ferran Carceller,
marimba. Gratuït.
Jardins de Can Mantega (21 hores).

Farrera, Can Sons DO. Concert a càr-
rec de la cantautora Vicky de Clascà,
Bikimel, que presenta el seu nou
disc. 10 euros.
CAT. Travessia Sant Antoni, 6-8
(21.30 hores).

Barcelona

VILASSAR DE MAR (Maresme)
Festa major de Sant Joan. Espectacle
de circ L’elixir de la vida, a càrrec del
Professor Karoli (19.30 h, plaça del
Círcol). Havaneres amb el grup Mes-
tre d’Aixa (21 h, platja de Paloma-
res). Castell de focs a càrrec de la Pi-
rotècnia Igual (22.30 h, platja de
Palomares).
www.vilassardemar.cat

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Històries del setge de Tarragona del
1813. Conferència a càrrec d’Adam
Quigley, investigador dels arxius his-
tòrics britànics, i Alfredo Redondo,
historiador i arxiver de la Generalitat
de Catalunya.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
(19 hores).

SÍLVIA OLLER
Torroella de Montgrí

L
a retratista i cine-
asta barcelonina
MontseFaixat sinte-
titza en una exposi-

ció la feina realitzada durant
més de 31 anys de carrera fo-

togràfica al costat
de l’actriu catala-
na Núria Espert,
que defineix com
“la meva millor
amiga”. Faixat,
que es va especialitzar en el
nu i en la fotografia de teatre,
es va iniciar en aquest últim
camp l’any 1968 amb elEspec-
táculo Sartre, dirigit perAdol-
fo Marsillach, on va fer les
primera fotos d’escenes de
l’actriu. A partir d’aquestmo-
ment, Faixat, que va passar a

formar part de la companyia
de l’actriu, no se separaria d’Es-
pert durant tres dècades. “Vi-
via amb ells, era com la meva
família”, recorda la fotògrafa.
L’exposicióMirades escèni-

ques aNúria Espert recullmo-
ments teatrals d’espectacles
comLas criadas, Yerma iDivi-

nas palabras, diri-
gits pel director
argentí Víctor
García entre 1969
i 1975, de qui Fai-
xat no se separa-

va ni un moment.
Ella va ser testimoni direc-

te de com García ideava els
escenaris de les diferents
obres als llocs més inversem-
blants. L’escenari de la Yer-
ma lorquiana és una immen-
sa lona, que García va idear
jugant amb un got i un tova-

lló de paper en un bar del car-
rer Muntaner i per ambien-
tarDivinas palabras de Valle-
Inclán van visitar orgues
d’Esparreguera, Galícia i di-
verses catedrals. “Treballar
amb ell també va ser per a mi
molt enriquidor. Per a un fo-
tògraf, participar en els mun-

tatges deNúriaEspert era fas-
cinant perquè es desenvolu-
paven en grans escenaris”,
afirma Faixat.
La fotògrafa també va parti-

cipar en el rodatge de la pel·lí-
cula Laia, on a banda de Nú-
riaEspert hi havia Fabià Puig-
server o Paco Rabal, així com
Maquillaje, estrenada al tea-
tre Rialto de València el
1990. Hi destaquen primers
plans de Núria Espert, que es
posa a la pell d’una japonesa,
protagonista de l’obra.c

Una visitant
contempla
una de les
imatges de
Montse
Faixat
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Palau Solterra de Torroella de Montgrí reuneix una trentena de
fotografies i pòsters de l’actriu catalana Núria Espert i la seva compa-
nyia de teatre fetes per la retratista Montse Faixat, que va treballar
amb l’actriu tres dècades. Les imatges, de gran plasticitat i bellesa,
juguen amb la llum, els angles i l’expressió dels actors.

MIRADES ESCÈNIQUES
A NÚRIA ESPERT
Palau Solterra

Torroella de Montgrí
Fins al 15 de setembre

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