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Barcelona ciutat

FemArt'13. Inauguració d’aquesta
mostra d’art de dones organitzada
des de Ca la Dona.
Ca la Dona. Ripoll, 25

La industria brasileña, oportunidades
y sistema de financiación. Catalan
Films&TV/PROA organitza una sessió
informativa sobre la industria audio-
visual brasilera adreçada als produc-
tors audiovisuals.
SGAE. Passeig de Colom, 6 (18 h).

‘Ante mis ojos’, de Mustafa Dedeoglu.
A través d’una projecció fotogràfica,
l’autor de l’exposició Estambul: ros-
tros en una ciudad sin tiempo, parla
de la seva obra.
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalu-
nya. Comte d'Urgell, 187, Recinte Es-
cola Industrial (19 hores).

Homenatge a Josep Escobar. Inaugura-
ció d’una exposició sobre aquest di-
buixant amb una taula rodona a càr-
rec d’un representant de la família Es-
cobar, Josep M. Delhom, Antoni Gui-
ral i Joan Manuel Soldevilla, experts
en còmic i estudiosos de l’obra d’Es-
cobar.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera. Al-
dea, 15 (19 hores).

Ok, enough, goodbye. Projecció
d’aquesta pel·lícula dirigida per Ra-
nia Attieh i Daniel Garcia. A la petita
ciutat de Trípoli, on els llaços fa-
miliars són molt forts, un home de
40 anys encara la vida sol després de
desaparèixer la seva mare.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (19 hores). Entra-
da lliure.

El Rey de Canfranc. Projecció d’aquest
llargmetratge documental de José
Antonio Blanco i Manuel Priede, so-
bre l'espionatge durant la Segona
Guerra Mundial a l'estació de ferro-
carril de Canfranc.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel, 19-21 (19 h).

La decisió de Manperel. Presentació
d’aquesta novel·la de Jordi de
Manuel.
Fnac-Triangle. Plaça Catalunya (19.30
hores).

Librerías. Presentació d’aquest llibre
de Jorge Carrión amb una conversa
de l’autor amb Martín Caparrós i An-
tonio Monegal.
Laie Pau Claris llibreria cafè. Pau Cla-
ris, 85 (19.30 hores).

Dijous concert al Conservatori. Inici
d’aquest cicle amb el programa Reci-
tal Liszt a càrrec del pianista Andrzej
Pikul. Gratuït.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 hores).

Rapsodes al Born. Inici d’aquest cicle
amb l’espectacle Josep Maria S’agar-
ra i S’atia (dels poemes i textos satí-
rics de Sagarra), a càrrec de Josep Pe-
drals, Jordi Oriol i Martí Sales.
Centre Cultural El Born. Plaça Comer-
cial, 12 (21 hores). 3 euros.

Swing Balkan. Avui hi ha una sessió
de gipsy jazz.
La Virgen - Despacho Cultural. Verge
10 (21 hores). 3 euros.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Mesdel cinema francès enVOS. Projec-
ció de Le père de mes enfants, de
Mia Hansen-Løve, 2009. Grégoire té
tot el que es pot desitjar: una espo-
sa, tres filles encantadores i una fei-
na interessant com a productor de ci-
nema.
Cinemes Imperial. Plaça Imperial, 4
(20 i 22.30 hores). 5 euros.

VILADECANS (Baix Llobregat)
Ciutats defensores dels drets humans.
La defensora dels drets humans Idgja
Lachgare explica el seu activisme en
favor de la independència i el dret a
l'autodeterminació del poble
sahrauí.
Ateneu d'Entitats Pablo Picasso. Pas-
satge Sant Ramon, 2 (18 hores).

Girona

GIRONA (Gironès)
Recollida d'aliments per a La Sopa.
Concert benèfic a càrrec de les esco-
les de música de Girona per recollir
aliments per al Centre d’Acolliment i
Serveis Socials de Girona La Sopa.
Girona Centre. Bisbe Lorenzana
(17.45 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

M
òbils, tauletes,
ulleres de Goo-
gle... la tecnolo-
gia envaeix les

nostres vides, l’ésser humà
s’adapta a les màquines. Sobre

aquesta idea gira
el festival Terrassa
Noves Tendèn-
cies, que arrenca
de forma particu-
larment impac-
tant, ja que la coreògrafa anda-
lusa establerta a França Blanca
Li ha parit una peça amb vuit
ballarins que interactuen de
forma tendra i sovint hilarant
amb mitja dotzena de robots.

“És molt laboriós fer-los ba-
llar, cada moviment que pro-
grames són hores de feina; el

pas a dos, per exemple, vam tri-
gar mesos a fer-lo –diu Blanca
Li–, però tenia clar que volia
aconseguir que no fossin no-
més robots, sinó que arribessin
a ser personatgets ambuna cer-
ta tendresa i poesia”. La idea,
afegeix Li, era veure com les
màquines van envaint les nos-

tres vides, “com et
mecanitzes quan
et relaciones amb
les màquines”.

Per a aquesta
fantasia futurista

que insufla vida i fins i totmusi-
calitat a éssers mecànics –amb
swing als malucs–, Li ha tingut
la col·laboració de l’empresa
francesa Aldebaran Robotics,
que li ha cedit sofisticats proto-
tips de robots de companyia
que de moment només es co-
mercialitzen en universitats i

centres d’investigació, alhora
que el col·lectiu japonèsMywa
Denki ha dissenyat els robots
musicals que interpreten la
partitura deTaoGutiérrez, ger-
mà de la coreògrafa.

A més, a partir de les 18 h, al
hall del teatre Principal es veu-
rà la instal·lació interactiva de

Marcel·lí Antúnez Epidermia, i
una start-up amb la instal·lació
participativa El teu retrat amb
realitat augmentada, de Sin-
blink/CITM. Mentrestant, a la
Casa Baumann començarà Re-
trAts, un audiovisual que se-
gueix el procés artístic de cinc
ballarins i té visita guiada.

El TNT presentarà també
les últimes creacions de Carles
Santos & Rossy de Palma, Ro-
ger Bernat, Sònia Gómez &
Lucy Suggate, La Veronal i
Laly Aiguadé o loscorderos.c

Una escena
de Robot!, de
Blanca Li, on
els artistes
ballen amb
màquines

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

LAURENT PHILIPPE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El TNT arrenca avui amb l’estrena espanyola de la nova i refrescant
peça de la coreògrafa Blanca Li ‘Robot!’, amb la qual explora la rela-
ció home-màquina, una idea que travessa aquesta edició del certa-
men de Terrassa. Fins diumenge es mostraran 30 espectacles, 18
seran estrenes absolutes i 14 coproduccions del CAET.

ROBOT - Cia BLANCA LI
Inauguració 11a Edició de
Terrassa Noves Tendències

Teatre Principal
20 h. (de 18,50 a 10 euros)

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092
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Ofertes vàlides fins al 30/11/13 o fins a esgotar existències. *S’entregarà un únic talonari per cada targeta de Subscriptor de La Vanguardia presentada al mostrador d’atenció

al client de L’illa. **S’entregarà un únic Kit de neteja per cada targeta de Subscriptor de La Vanguardia presentada a la botiga “Cottet Optica” de L’illa Diagonal.

Aconsegueix el Talonari 2013 de
L’illa Diagonal i un kit de neteja
d’ulleres “Cottet Optica”
RegaldelTalonari2013*deL’illaDiagonal id’unKitdenetejad’ulleres
“Cottet Optica”**
Vine al mostrador d’atenció al client de L’illa i emporta’t el teu Talonari 2013. Gaudiràs
de descomptes i regals en més de 100 botigues! I, a més, si presentes la teva targeta de
Subscriptor a la botiga Cottet Optica, t’emportes gratis un kit de neteja d’ulleres.

Regal

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com
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