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Mecal Xile, mostra de curtmetratges
llatinoamericans (II). Segona i última
sessió de projecció dels films més
destacats de la mostra.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

En un racó de la memòria. Presenta-
ció d’aquest llibre de Marta Mitjans
Puebla, a càrrec de Josep M. Vall,
Mar Tomàs, Immaculada Fernández i
l’autora.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

11è Festival de Blues de Barcelona.
Classe magistral de guitarra a càrrec
d’Hèctor Martín. Inscripcions al web:
www.bluesbcn.com
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19.30 hores).

Música als Parcs. Concert de la banda
de jazz del Okehampton College, for-
mada per 25 joves músics (20 hores,
Glorieta de la plaça de la Cascada del
Parc de la Ciutadella). Concert demú-
sica clàssica a càrrec de Maria Cama-
hort, guitarra, i Lucy Driver, flauta tra-
vessera (21 h, Jardí de la Mediterrà-
nia).

La compassió i la no violència de Gan-
dhi i del Dalai Lama. Conferència a càr-
rec de Ramin Jahanbegloo, filòsof i
un dels pensadors més influents del
panorama intel·lectual iranià. També
presentarà el seu últim llibre, L’hora
de Gandhi, prologat pel Dalai Lama.
Fundació Casa del Tibet. Rosselló, 181
(20 hores).

Música coral. Concert del cor femení
de l’escola Ipswich.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores).

Música coral. Concert a càrrec de la
Coral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona. Entrada lliure.
Església Sant Raimon de Penyafort.
Rambla Catalunya, 115 (20.30 h).

Sara Pi Trio. Concert a càrrec de Sara
Pi, veu, Erico Moreira, guitarra, i Ed
Moreira, bateria.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (21 hores). Gratuït, recollir

entrades a partir de les 20 hores.

Els vespres de la UB. Concert de Ve-
nancio y los Jóvenes de Antaño, de
Barcelona. Gratuït.
Jardí de l’edifici històric de la UB. Plaça
Universitat (21 hores).

Nadie sabe nada. Ni Buenafuente ni
Romero. Andreu Buenafuente i Berto
Romero presenten aquest espectacle
teatral humorístic d’improvisació.
Barts. Av. Paral·lel, 62 (avui i demà,
21.30 hores). De 20 a 30 euros.

Coliseum Horror Experience. Recorre-
gut terrorífic pel teatre a través demi-
croescenes protagonitzades per ac-
tors. 19 euros.
Teatre Coliseum. Gran Via, 595 (a par-
tir de les 20.30 hores).

Barcelona

EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobreg.)
Estellés: Demà enmà. Recital de l'ac-
tor valencià Francesc Anyó, acompa-
nyat dels instruments i de la veu de
Borja Penalba. Gratuït.
Cèntric Espai Cultural. Plaça Catalu-
nya, 39-41 (21 hores).

CARDEDEU (Vallès Oriental)
Maurice Durozier. Aquest artista ofe-
reix un espectacle-xerrada en el que
reflexiona, accionat per les pregun-
tes de la seva filla, sobre ser actor,
des de l’adolescencia, fins a la seva
participació al Théâtre du Soleil, on
actua des de fa 30 anys.
Cardedeu. Ca’n Bou (22 horas).

MATARÓ (Maresme)
Cançons, kanzonoj, canciones. Con-
certs de cançons en català, esperan-
to i castellà a càrrec d’Àngel Ribas,
acordió, Isaac Barrera, contrabaix,
Leo Cañete, txarango-quena, i Xavier
Rodon, guitarra i veu
Jardinets de la Biblioteca Pompeu Fa-
bra. Plaça Occitània (20.30 hores).

Girona

GIRONA (Gironès)
XXXIIIè cicle Els Orgues de Catalunya.
JosepM. Mas Bonet interpreta a l’or-
gue obres de Bach, Liszt i Messiaen
entre d’altres. Aportació voluntària.
Catedral (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S
i és estiu, és temps
de Shakespeare. A
l’aire lliure. El parc
de l’Estació del Nord

torna a acollir cada dia a les
19 hores fins al proper 4

d’agost –excepte
els dimecres 17,
24 i 31 de juliol–
les funcions gra-
tuïtes de la com-
panyia Parking
Shakespeare, onze actors
que si l’any passat van donar
vida a l’obra Treballs d’amor
perduts, dirigida per Marilia
Samper, aquest any s’enfron-
ten als embolics i errors de
Nit de Reis, una peça en la
qual tots estan enamorats de
qui no toca i que dirigeix

Iban Beltran (Prat de Comte,
1974), qui fa dues tempora-
des va dirigir en el Lliure Es-
piadimonis.
Per Beltran, es tracta

d’una comèdia més agra que
dolça. Una obra que l’atreu
particularment i no només
pels seus nombrosos embo-

lics: Viola es dis-
fressa d’home, es
diu Cesari, entra
al servei del Duc
d’Orsino i se
n’enamora perdu-

dament; el duc està boja-
ment enamorat d’Olívia; i Olí-
via... està enlluernada perCe-
sari. I això és només el co-
mençament.
A Beltran l’atreu, diu, que

aquesta obra de Shakespeare
posa en qüestió la comunica-
ció entre els seus protagonis-

tes, que ambprou feines s’es-
colten. I també l’atreu l’ambi-
güitat. I sens dubte els equí-
vocs, amb tots no només ena-
morant-se de la persona equi-
vocada, sinó a més ensope-
gant contínuament amb la
mateixa paret. “No deixa de
ser còmica i tràgica”.

L’obra, com és habitual a
Parking Shakespeare, no té
escenografia. O és mínima:
tot just una cadira per donar
vida a aquesta comèdia d’es-
tiu que té lloc en Iliria. Una
Iliria que Beltran veu com
una illa “que és un correlat
del món d’ara”. I en la qual
ha fet que els actors vagin
amb barba i vestits de negre
perquè qualsevol motiu que
portin a la roba es convertei-
xi en significatiu, expliqui
molt més.c

Una cadira
és tota
l’escenografia
de què
disposa
Nit de Reis
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PARKING SHAKESPEARE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La companyia Parking Shakespeare torna a representar una obra
del dramaturg britànic a l’aire lliure, al Parc de l’Estació del Nord. I
amb entrada gratuïta. Iban Beltran dirigeix els equívocs i els amors
no correspostos de Nit de Reis amb un grup d’actors entre qui figu-
ren Elies Barberà, Ester Cort i Pep García-Pascual.

‘NIT DE REIS’
Parking Shakespeare. Parc
Estació del Nord. Barcelona

Fins el 4 d’agost
parkingshakespeare.com

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