
DIVENDRES, 19 JULIOL 2013 LAVANGUARDIA 39

Barcelona ciutat

Yo y Giancarlo en la basura. En el
marc de la Festa major del Poble
Sec, espectacle de circ a càrrec de la
companyia Bergamotto & Co.
Plaça del Sortidor (17 hores). Gratuït.

Blues al MEAM. Concert a càrrec de
Tori Sparks i la seva banda.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).
11 euros, visita al museu i concert.

Desayuno con guindillas. Presentació
d’aquest llibre de Pau Hernández
González, un viatge místic als antics
poblats del Mèxic Yaqui.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19 hores).

Festival Catalunya Celta. Gran Céilí
(Ball popular) amb músics dels dife-
rents grups del festival, T-Folk i Clad-
dagh Ring Dancers + Irish Corner.
Plaça del darrere del Centre Cívic Can
Basté. Passeig Fabra i Puig, 274 (19
hores). Entrada gratuïta.

Seme hace bola. Cuando no comen co-
mo queremos que coman. Presenta-
ció d’aquest llibre de Julio Basulto.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19.30
hores).

11è Festival de Blues de Barcelona.
Concert dels catalans Blas Picón &
The Junk Express i del nord-ameri-
cans Lorenzo Thompson & Tota
Blues. Gratuït.
Parc Central de Nou Barris (20 hores).

Llimonades. Cloenda del festival d’es-
tiu amb els Concerts als balcons que
oferiran els grups Ol’Bama Blues,
Marcelo i Xandele, Anicet i Los Ro-
tos, des de diversos balcons.
Punt de trobada a la plaça Regomir
(20 hores).

Guitarra catalana. Concert a càrrec de
Toti Soler.
Pati de la Casa Golferichs. Gran Via,
491 (21 hores). Entrada lliure.

Música als Parcs. Concert de la Leices-
tershire Wind Orchestra & Big Band
(20 hores, Glorieta del Parc de la Ciu-
tadella). Concert de Laura Obradors,
soprano, i Víctor Galiano, piano (21
hores, Jardins de Gaietà Renom).

Carles Benavent un, dos, tres... Con-
cert de jazz fusió amb Carles Bena-
vent, baix elèctric, Roger Mas, piano,
i Roger Blavia, percussió. 20 euros.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 i 22 h).

Sala Montjuïc. Concert de jazz del
grup Swingapur (20.45 hores), pro-
jecció del curt Lesbianas y mucho
más, de Hanna Jarzabek, i de la pel·lí-
cula Habemus Papam, de Nanni Mo-
retti (Itàlia, 2011, VOSE) (22 hores).
Fossat del Castell de Montjuïc. 6 eu-
ros, lloguer gandules, 3 euros.

Flamenco En-Gràcia. Vetllada flamen-
ca amb Joni Cortés, bailaor, Marcos
Martínez, cantaor, i José Santiago el
Chote, guitarrista.
Flamenco Barcelona. Progrés, 38 (21
hores). 7 euros.

VII Memorial Mompou-Bravo. Recital
de piano d’Elena Riu. 10 euros.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (21 h).

Nits a la fresca.Nit de karaoke i guate-
que per a reviure els anys vuitanta.
Centre cívic Torre Llobeta. Santa Fe, 2
(21.30 hores).

Barcelona

CALAF (Anoia)
Vesprada marinera. Sardinada popu-
lar (21 hores) i havaneres i cançons
marineres amb L’Espingari (23 h).
Pista del Casal.

Girona

LA BISBAL D’EMPORDÀ (B. Empordà)
18a Fira de Circ al Carrer. Inauguració
d’aquesta fira, que se celebra fins
diumenge, amb l’espectacle Somnis
de sorra, de la companyia Borja Ytu-
quepintas. www.firadecirc.org
Plaça del Castell (22.30 hores).

Tarragona

AMPOSTA (Montsià)
3aMostra Internacional de Cinema Et-
nogràfic 2013. Inici de la mostra amb
la projecció de la pel·lícula Arroz
amargo, de Giusepe de Santis (Itàlia,
1949), i del documental Balada del
delta de l’Ebre. Entrada gratuïta.
Museu de les Terres de l’Ebre. Gran Ca-
pità, 34 (21.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés de l’èxit
d’El nom, que tor-
narà al teatre Go-
ya del 4 de desem-

bre al 26 de gener, Joel Joan
estrena obra. Una obra que,

curiosament, com
El nom, va néixer
en un teatre i aca-
ba de ser adapta-
da al cinema, ni
més ni menys que
per Roman Polanski: Venus
in fur, del dramaturg nord-
americà David Ives. Un thri-
ller psicològic en què la lluita
de sexes i la dominació són
omnipresents i que planteja
un joc de miralls amb La Ve-
nus de les pells, la novel·la
més popular del pare del

masoquisme, Leopold von
Sacher-Masoch.
Un joc de miralls que, de

fet, ha saltat de la ficció a la
realitat. Joel Joan dóna vida
a Venus in fur, que es repre-
senta al Goya fins al 4
d’agost, a l’Àlex Novak, “un
director transgressor que es

creu molt intel·li-
gent i rebrà una
lliçó”. Novak està
desesperat per-
què no troba l’ac-
triu ideal per en-

carnar la protagonista de la
seva nova peça, una adapta-
ció de la novel·la de Sacher-
Masoch. Però al final apareix
Vanda i comença un joc de se-
ducció i dominació. I precisa-
ment a l’actriu que encarna
Vanda, Meritxell Calvo, la
van trobar després de dos

dies de càstings. Va entrar
l’última. I, sortida fa només
un any de l’Institut del Tea-
tre, va ser l’elegida.
Joel Joan aclareix que el

projecte deVenus in fur no ve
de la nova pel·lícula de Po-
lanski. “Tenia la idea des de
fa tres anys, però als teatres

no els va interessar llavors”.
A ell i a Héctor Claramunt,
que la dirigeix, els va atreure
molt, diu, “la barreja de
l’obra entre la guerra de se-
xes de tota la vida; la visió de
l’obra de Sacher-Masoch des
d’un punt de vista modern, ja
que tot i que va ser un escàn-
dol a la seva època té ele-
ments molt conservadors,
com elmasclisme; i que és un
thriller psicològic on no estàs
segur de qui és la jove actriu
ni de què ha vingut a fer”.c

Joel Joan
i Meritxell
Calvo en una
escena de
Venus in fur
al Goya
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]Joel Joan protagonitza al teatre Goya amb Meritxell Calvo i a les
ordres d’Héctor Claramunt Venus in fur, una obra del nord-americà
David Ives. Un thriller psicològic amb guerra de sexes i dominació
que planteja un joc de miralls amb la novel·la La Venus de les pells
del pare del masoquisme, Leopold von Sacher-Masoch

‘VENUS IN FUR’
Teatre Goya Codorníu

Joaquín Costa, 68. Barcelona
Fins el 4 d’agost

www.teatregoya.cat

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