
Des de dilluns passat ja es poden 
adquirir les entrades per visitar 
el recinte monumental del parc 
Güell a través de la nova pàgina 
web www.parkguell.cat. Costen 
set euros i seran obligatòries des 
del 25 d’octubre. A partir de la se·
gona quinzena de setembre els 
veïns rebran les instruccions per 
tenir un passi gratuït. També els 
centres educatius. El recinte in·
corporarà millores en senyalitza·
ció amb una app,  díptics i plafons 
informatius.

Una nova web 
ven entrades 
al parc Güell

Gràcia

La Sala Beckett s’instal·la a la
vella cooperativa Pau i Justícia

LUIS BENAVIDES
BARCELONA

L’
edifici de l’antiga coope·
rativa Pau i Justícia (Ba·
tista, 15) acull des de fa 
unes setmanes les ofici·

nes i l’Obrador de la Sala Beckett, la 
pota formativa i experimental d’un 
espai artístic de referència en el pa·
norama nacional i internacional. 
«Estem molt agraïts a l’ajuntament 
de la ciutat per la cessió de l’edifici i 
al moviment veïnal del Poblenou 
per la seva bona rebuda», explica To·
ni Casares, director d’una entitat si·
nònim de teatre d’autor contempo·
rani des de la seva fundació, l’any 
1989. «Ens sentim com uns intrusos 
en un espai carregat de memòria col·
lectiva, i la nostra intenció és respec·
tar·ne l’estructura i aportar professi·
onalitat a la rica oferta teatral del 
barri», afegeix.
 La mudança des de la seva actu·
al ubicació al número 55 del carrer 
d’Alegre de Dalt ha començat aquest 
estiu però es farà de manera gradu·
al. I és que l’edifici, comprat per 
l’ajuntament el 2007 però en des·
ús des dels anys 80, quan va tancar 

L’espai artístic comença les seves activitats al barri del Poblenou
possible», explica Casares, que des·
taca la importància de posar un peu 
a la vella cooperativa. «Començar a 
poc a poc és positiu perquè la ma·
teixa activitat ens dirà què necessi·
tem i què podem fer», exposa el di·
rector. L’adequació mínima neces·
sària per a aquesta primera fase del 
projecte de futur de la Sala Beckett 
ha comptat amb un pressupost de 
325.000 euros que han estat apor·
tats per l’ajuntament. 

OBRADOR D’ESTIU / Una de les primeres 
activitats obertes al barri que s’im·
pulsa a la nova seu de Sant Martí ha 
estat un cicle de lectures dramatit·
zades (del 6 al 13 de juliol), interpre·
tades per una companyia d’actors 
residents. Aquestes lectures de tex·
tos breus escrits per a l’ocasió per 
dramaturgs emergents de tot el món 
formen part del programa de l’Obra-
dor d’Estiu, que aquest any celebrava 
la vuitena edició. «És el primer any 
que portem a terme l’Obrador en un 
espai propi. Cada any hi participen 
uns 80 alumnes, i la seu de Gràcia ha·
via quedat molt petita», recorda Ca·
sares. H

33 Interpretació al local de la Beckett a Sant Martí, l’11 de juliol.
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la cooperativa, requereix una pro·
funda rehabilitació. De fet, durant 
la temporada que ve la Beckett fun·
cionarà amb els dos espais de for·
ma simultània. L’antiga seu de Grà·
cia, per als espectacles; i la seu del 
Poblenou, com a espai per a les ofi·

cines, els tallers i els assajos. «Fa un 
any i mig vam presentar a l’ajun·
tament un projecte molt ambiciós 
amb l’objectiu d’arreglar –i fins i tot 
ampliar amb una planta subterrà·
nia– les instal·lacions. Però hem to·
pat amb el pitjor context econòmic 

SaNT MarTÍ

L’altra cara de la vida és el títol de 
l’exposició sobre la mort i els ri·
tus funeraris que es pot visitar 
gratuïtament fins al 31 de juli·
ol al Centre Cívic Can Verdaguer 
(Piferrer, 94) i que inclou un cen·
tenar de peces arqueològiques. 
Demà dijous, a més, es pot rea·
litzar una visita guiada, amb el 
títol Un ritual funerari pot durar 
10.000 anys?, realitzada pel comis·
sari de l’exposició, Josep Marés. 
L’activitat és gratuïta amb ins·
cripció prèvia.

Mostra sobre 
la mort a 
can Verdaguer

NoU BarriS

L’ajuntament ha començat les 
obres d’urbanització de la con·
nexió entre el passeig de Torres 
i Bages i el carrer Gran de Sant 
Andreu, a les antigues casernes. 
El vial d’ús de vianants es conver·
tirà en un futur en el carrer de 
Verd. Les obres, que duraran qua·
tre setmanes, permetran, a més, 
accedir millor a l’estació de me·
tro de Torres i Bages. Els treballs 
tenen un pressupost de 78.000 
euros. 

Unió de Torres i 
Bages amb Gran 
de Sant andreu

SaNT aNdreU

SaNTS-MoNTJUïc

caixaForum celebra 
una nit japonesa

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

Un concert de koto (cítara de sons 
màgics i evocadors considerada 
l’instrument nacional del Japó), 
de les mans de l’artista japonesa 
Mieko Miyazaki, és l’acte central 
de la Nit del Japó que aquesta nit se 
celebra a CaixaForum. L’actuació 
de Miyazaki, que sortirà a l’escena·
ri acompanyada de Guo Gan, que 
toca l’antiquíssim violí xinès de·
nominat erhu, està emmarcada en 
l’exposició Japonisme, que mostra 
la influència de la cultura d’aquest 
país asiàtic en artistes catalans i es·

panyols al llarg del segle XIX.
 El concert, que començarà a les 
deu de la nit a l’Auditori de CaixaFo·
rum i que costa sis euros, estarà pre·
cedit per una conferència del blo·
guer Roger Ortuño, autor del blog 
Comerjaponés. Ortuño explicarà 
amb fotografies la seva visita al Japó 
després del tsunami del 2011 convi·
dat per les autoritats d’aquest país. 
En aquell viatge va tenir l’oportuni·
tat  de conèixer el menjar d’uns llui·
tadors de sumo i dels monjos d’un 
santuari sintoista. La xerrada tindrà 
lloc al vestíbul a les vuit del vespre. 
L’entrada val quatre euros. H 33 Guo Gan i Mieko Miyazaki, que actuen aquesta nit al CaixaForum.
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