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Barcelona ciutat

Els cadells del Mas Palou. Presentació
d’aquesta novel·la de Carles Castell a
càrrec de l'escriptora Ada Castells.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Dieta mediterrània: un model saluda-
ble. Conferència a càrrec d’Anna
Bach, farmacèutica.
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
Comte de Santa Clara, 8-10 (19 h).

L’experiènciamàgica del cinema. Inau-
guració d’aquesta exposició d’apa-
rells i d’altres objectes de gran relle-
vància per explicar el orígens del
setè art.
Vestíbul de l’edifici històric de la UB.
Gran Via, 585 (19 hores).

El documental del mes. Projecció del
documental mexicà El alcalde.
Centre cultural Urgell. Comte d’Urgell,
145 (19 hores).

Proses per la llibertat de la nació. Die-
tari del camí a Ítaca. Presentació
d’aquest assaig de Josep-Maria Puig-
janer.
Òmnium Cultural. Diputació, 276 (19
hores).

Ciutadania europea, quins drets te-
nim. Conferència càrrec de Joaquim
Llimona, director de Relacions Inter-
nacionals i Cooperació de l'Ajunta-
ment de Barcelona.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Revoluciónurbana y derechos ciudada-
nos. Presentació d’aquest llibre de
Jordi Borja a càrrec d’ Horacio Capel,
catedràtic de Geografia Humana, Itziar
González, arquitecta, i Ada Colau,
membre de l’Observatori DESC.
Facultat de Geografia i Història de la
UB. Montalegre, 6 (19 hores).

Qatar, el paísmés ric delmón. Presen-
tació d’aquest llibre de Món San-
romà, a càrrec de la guanyadora del
Ramon Llull, Najat el Hachmi.
Altaïr. Gran Via, 616 (19.30 hores).

Tierra brillante. Segona sessió de la
mostra Aquí es donde amb la projec-
ció del documental Tierra brillante,
de José Luis Figueroa i Sebastián

Díaz Aguirre (Mèxic, 2011, 91’), una
història de perseverança i amor pro-
tagonitzada per Herlinda, una indíge-
na purépecha. Entrada lliure.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

Congrés d’energia de Catalunya. Con-
ferència a càrrec de Joaquim Coromi-
nas. Catalunya disposa de prou recur-
sos energètics com per fer-la viable
en un Estat independent?
Ecoconcern Innovació Social. Mare de
Déu del Pilar, 15, principal (19.30
hores).

L'art de viure imorir. Vetllada amb So-
gyal Rimpoché, mestre tibetà i autor
del llibre El llibre tibetà de la vida i la
mort.
Hotel Plaza Catalonia. Plaça Espanya,
6-8 (20 hores). 15 euros.

Jazz, Blues, Soul. Concert a càrrec del
trio A Contravoz. Reserva invitació
trucant al 932-327-827.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort
Pienc, 4-5 (20 hores).

La Guada. La Guada és una creació
col·lectiva amb seqüències coreogrà-
fiques que exploren i deconstrueixen
el cànon flamenc.
SGAE. Passeig de Colom, 6 (20 h).

Albèniz, una genuïna sorpresa i Bizet.
Concert del cicle Clàssica a la Reial
Acadèmia a càrrec de Clàssic BCN. In-
terpreta peces d’Albèniz i Bizet entre
d’altres. 12 euros.
Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi. Passeig Isabel II, 1.
Casa Llotja, 2n (20.15 hores).

Homenatge a Agustí Cohí Grau. Con-
cert homenatge a Agustí Cohí Grau a
càrrec de Beatrice Jiménez, soprano,
Albert Deprius, tenor, i Anna Cre-
xells, piano. Entrada lliure.
Sala de Llevant de la Biblioteca de Ca-
talunya. Hospital, 56 (20.30 hores).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
La vuelta a la vida en (80) libros. Pas-
seig íntim per la biblioteca d’un es-
criptor; avui, Antoni Dalmases.
Librerío de la Plata. Sant Jaume, 8 (20
hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
res grans creadors.
Tres barcelonins
d’adopció que han
exaltat la poètica

del cos. El festival Barribros-
sa compleix deu anys i ho ce-
lebra dedicant des d’avui i
fins diumenge les seves nou
activitats –totes gratuïtes– al
bailaor i coreògraf Vicente
Escudero, al poeta Vicent An-
drés Estellés i al director de
La Cuadra de Sevilla, Salva-
dor Távora. Hi haurà confe-
rències, dansa, flamenc, ho-
menatges i teatre a les cinc
seus de l’esdeveniment, totes
a Ciutat Vella: La Seca Espai
Brossa, elMacba, el CCCB, el
Museu Picasso i la seu barce-
lonina de la SGAE.
Precisament, l’acte inaugu-

ral tindrà lloc avui a les set a
l’Espai Club de la SGAE, una
taula rodona presentada per
Hermann Bonnín, director
de La Seca i impulsor de Bar-
ribrossa, on el poeta Albert
Roig, el director d’escena
MoisèsMaicas i José de laVe-
ga, amic de Vicente Escude-
ro, parlaran dels tres home-
natjats pel certamen. Un cer-
tamen que com sempre es
proposa rellegir els movi-
ments artístics més significa-
tius del segleXXdes de lami-
rada d’avui i explorar les rela-
cions entre les avantguardes
i la cultura popular.
Després de la xerrada s’ofe-

rirà l’espectacleLaGuada, en-
torn el ball flamenc d’Escude-
ro, i demà La Seca acollirà un
homenatge a Salvador Távo-
ra. A més de l’homenatjat,

acudiran Ferran Mascarell,
Joan de Sagarra i Hermann
Bonnín, els quals parlaran, i
Paco Ibáñez, Isabel Rocatti,
El Salaito, Marina Rossell i
Comediants de la mà de Joan
Font, que hi actuaran. Dijous,
Pedro G. Romero recordarà

el flamencdeVicenteEscude-
ro, i divendres Cesc Gelabert
l’interpretarà. Finalment, diu-
menge serà el dia de Vicent
Andrés Estellés: el teatre del
CCCBposa en escena una tri-
logia d’espectacles –Cos,Ora-
tori perMarilynMonroe iHo-
tel París– que recorden amb
erotisme nu i realisme cru el
més gran poeta valencià des-
prés d’Ausiàs March.c

Cesc Gelabert donarà
vida a Vicente
Escudero divendres al
Museu Picasso

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

]El festival Barribrossa compleix una dècada i, per celebrar-ho, ho-
menatja tres grans creadors que han exaltat la poètica del cos:
Vicent Andrés Estellés, Vicente Escudero i Salvador Távora. Hi haurà
conferències, taules rodones, dansa i teatre a les cinc seus del certa-
men a Ciutat Vella. Totes les activitats són gratuïtes.

BARRIBROSSA
La Seca, SGAE, CCCB, Museu

Picasso i Macba
Del 15 al 20 d’octubre

www.laseca.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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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.
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Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com
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