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Jornades Europees del Patrimoni. Avui
i demà, uns 200 municipis catalans
ofereixen més de 380 activitats de
tot tipus com exposicions, conferènci-
es, jornades de portes obertes, visi-
tes guiades, tallers, rutes a peu i en
bicicleta o concursos de fotografia,
entre d’altres. www20.gencat.cat

Barcelona ciutat

Festa major de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. Entre moltes altres activitats,
avui destaca el Vermut Jazz, amb la
Gumbo Jass Band (12 hores, interior
de l’illa Ermessenda de Carcassona,
Comte d’Urgell, 145), i el Concert Jo-
ve, amb la participació dels grups Re-
set, Itaca Band, entre d’altres, i el
concurs de ball Arrambat, amb pre-
mis. (22 hores, parc de Joan Miró,
pl. Dona i Ocell). www.avvee.org

FiraMedieval a Creu Coberta. Avui i de-
mà se celebra la vuitena edició
d’aquesta festa, que inclou una fira
d’artesans i gastronòmica, una gim-
cana a través de geocoatching , de-
mostracions d’oficis, tallers de tota
mena i espectacles.
Creu Coberta (avui i demà de 12 a 20
hores).

Galícia i Catalunya al segle XXI. Avui i
demà segueix aquesta fira cultural,
gastronòmica i empresarial de Galí-
cia.
Parc de la Vall d'Hebron. Avinguda Car-
denal Vidal i Barraquer, cantonada Pa-
re Mariana (tot el dia).

Blues al museu. Concert de swing a
càrrec d’Elena Lasco, piano, i Oriol
Romaní, clarinet. 11 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (13 hores).

2n Festival de Murals. Presentació de
diversos documentals de grafitis i ses-
sió musical amb Pater Jacob i Scom.
http://laescocesa.org/
La Escocesa. Pere IV, 345 (18 hores).

Sei Urte. Concert d’aquest grup de
pop-rock, de Biscaia.
Euskal Etxea. Arc de Sant Vicenç, s/n
(20 hores). Gratuït.

Concert contra l’Alzheimer. Organitzat
per la Fundació Pasqual Maragall, se
celebra aquest concert benèfic en el

qual participen Joan Manuel Serrat,
Silvia Pérez Cruz, Barbara Hendricks,
Noa i Miguel Poveda, acompanyats
per l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Palau Sant Jordi (21 hores). 25, 40 o
60 euros.

Tot el que sempre has volgut saber so-
bre la vida sexual de Shakespeare (i
mai no has gosat preguntar). La com-
panyia Torb Teatre representa aques-
ta obra basada en els sonets deWilli-
am Shakespeare.
Nau Ivanow. Hondures, 28-30 (avui
21 hores, demà, 19 hores). 12 euros.

Trois Conquêtes. Concert d’aquestes
tresmúsiques que procedeixen de di-
versos mons i que s’han trobat a Bar-
celona.
El arco de la virgen. Verge, 10 (22 ho-
res). 3 euros.

Barcelona

PREMIÀ DE DALT (Maresme)
VI Festa Ibèrica. Dintre de la festa
avui hi ha una xerrada sobre Vi i
món ibèric, en la qual es presentarà i
es podrà fer un tast del vi romà expe-
rimental Laietània.
Oppidum del Jaciment Ibèric de la Ca-
dira del Bisbe ( 19.30 hores).

SANT QUIRZE SAFAJA (Vallès Or.)
Música en la poesia de Màrius Torres.
Màrius Torres, metge, poeta, melò-
man... és considerat com un dels
grans poetes catalans del segle XX.
Església Sant Quirze Safaja. Plaça Es-
glésia, 1 (18.30 hores). Gratuït.

Girona

CASTELL-PLATJA D'ARO (B. Empordà)
Händel. Concert a càrrec de l’Orques-
tra de Cambra Barroca, dirigida per
Adolf Gassol.
Església de S’Agaró (19 hores).

Tarragona

TORREDEMBARRA (Tarragonès)
Fira d’indians. Avui i demà se celebra
aquesta fira plena d’activitats de to-
ta mena com cercaviles, visites guia-
des, exposicions i música.
Nucli antic (avui, de 10 a 22 hores,
demà, de 10 a 21 hores).
www.turismetorredembarra.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
icard III ha passat
a la història com
un rei deforme i
cruel, l’home que

va usurpar el tron dels seus
petits nebots i va fer que

fossin executats.
L’obra de Shakes-
peare que porta
com a títol el nom
delmonarca ha re-
forçat el mite san-
guinari d’aquest home que va
governar tan sols durant 26
mesos, i la sevamort a la bata-
lla de Bosworth el 1485 va su-
posar el final dels Plantage-
net al tron d’Anglaterra i tam-
bé el final de la guerra de les
Dues Roses.
Tanmateix, Rafel Duran i

les actrius de la companyia
Q-Ars Teatre Mercè Anglès i
Anna Güell s’han fixat en les
dones que van envoltar
Ricard III a l’hora de crear la
seva nova obra, Invocació,
que es podrà veure fins al 27
d’octubre a la sala Atrium.
I s’han centrat en dones

com Cecily Nevi-
lle, la mare del
rei, duquessa de
York. O en la seva
cunyada Elisa-
beth, que va ser

vídua d’Eduard IV. I enMar-
garet, vídua d’Enric IV. I en
Lady Anne, vídua del fill
d’Enric IV, peròdesprés casa-
da amb elmateix Ricard III...
Dones obligades a viure en
un castell ple d’intrigues, ge-
losia imorts, entre guerres fa-
miliars. Inspirant-se en el

Ricard III de Shakespeare i
en versions que n’han fet au-
tors com Normand Chauret-
te, però també en pel·lícules i
en la història mateixa, Duran
i les Q-Ars Teatre han cons-
truït una dramatúrgia quedó-
na veu a aquestes dones que
perden marits, fills i regnes

en una estúpida confronta-
ció familiar. Una confronta-
ció amb murs que escolten i
parets que parlen, amb contí-
nues calúmnies, amb una es-
piral de dolor i, sens dubte,
amb l’eròtica del poder pel
mig, d’aquest poder que tots
anhelen aconseguir amb els
mètodes que faci falta. Però
unes dones que, fins i tot en-
mig d’aquest panorama, van
tenir una influència directa
en la vida política i militar de
l’època.c

Anna Güell
és una de les
protagonistes
de l’obra
Invocació,
a Atrium

Per informar d'activitats cal registrar-se a www.lavanguardia.com/agenda

ARXIU

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Rafel Duran i les Q-Ars Teatre han realitzat una versió molt lliure
del ‘Ricard III’ de Shakespeare amb ‘Invocació’, en la qual es dóna
veu a quatre de les dones que envoltaven aquest rei cruel i deforme
que va ser capaç de matar els seus petits nebots, hereus al tron, per
tenir el poder, però que va morir després de 26 mesos de regnat

‘INVOCACIÓ’
Sala Atrium. Consell de Cent,

435. Barcelona
Fins al 27 d’octubre

www.atrium.cat

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