
Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Creu	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012
Inf.	Renfe	 902.320.320

Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74
Ràdio	Taxi	 93.303.30.33

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Filmoteca Sessió especial Köln-
Barcelona: Generació crisi, amb 
documentals elaborats per joves 
realitzadors de Barcelona i Colònia. 
Plaça de Salvador Seguí, 1. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Franquisme	Projecció d’un docu-
mental sobre el cas de Txiki i 
Otaegi, condemnats a mort i 
executats el 1975. Euskal Etxea. Arc 
de Sant Vicenç. 20.00 h. Gratuït.

Miradocs Acaba aquesta mostra 
documental amb la projecció de 
Lejos de los árboles, de Jacinto	
Esteva, i la presència del realitzador 
Lluís	Miñarro. La Casa Elizalde. 
València, 302. A les 19.30 h. Gratuït.

conFerències
Emocions Habilitats emocionals 
per a pares i avis, a càrrec de Mar	
Milan. El Corte Inglés. Sala Àmbit 
Cultural. Portal de l’Àngel, 19. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Filosofia	En el cicle temàtic Els 
paranys de la raó a la societat 
contemporània, diàleg El paper de 
l’art i l’estètica en l’educació. Schiller 
i Vigotski, amb Pol	Capdevila i 
Gabriel	Lemkow. Biblioteca Vapor 
Vell. Passatge Vapor Vell. 19.00 h.

exposicions
Vic Inauguració de la mostra 
fotogràfica de Vicenç	Rovira	Riera 
Bardenas Reales. Casino de Vic. 
Verdaguer, 5. A les 20.00 hores.

FesTes
Sant	Antoni Segueixen les festes 
del barri amb el teatre-fòrum Aquí no 
paga ni Déu, de Dario	Fo (Cotxeres 
Borrell. Viladomat, 2. 18.00 h); la 
conferència Parlem d’història del 
Paral·lel, amb Enric	H.	March 
(biblioteca Sant Antoni. Borrell, 44. 
18.00 h); jam session amb un grup 
del Taller	de	Músics (Casa 
Golferichs. Gran Via, 491. 19.00 h); 
representació teatral Expedient 
1014, d’Albert	Vidal, a càrrec 
d’actors amb deficiències visuals 
(auditori ONCE. Gran Via, 400. 
19.30 h), i concert al bar Calders 
(passatge de Pere Calders. 20.00 h). 
Actes gratuïts.

Foguerons	a	Gràcia Taller de ball 
mallorquí, concert amb els menor-
quins Sonadors	de	son	Camaró, 
glossa musicada amb	Mateu	Xuri i 
els Germans	Martorell, i ball amb 
Galivança. CAT. Plaça d’Anna 
Frank. De 19.00 a 0.00 hores.

jornades
Born Jornada de portes obertes del 
Born Centre Cultural. Accés per la 
porta d’entrada del carrer Comercial. 
De 10.00 a 20.00 hores.

Cotxes L’avinguda de la Catedral 
acull l’exposició dels vehicles 
participants en el 17è Ral·li de 
Montecarlo històric (12.00 h), que 
sortirà a les 19.20 hores.

llibres
Novel·la Presentació de No temas, 
de Luis	Aznárez. Espai Literari. 
Ramón y Cajal, 45. A les 19.30 hores.

música
Esmuc La big band llatina inaugura el 
cicle Grans Conjunts de l’Esmuc amb 
un concert de jazz llatí a L’Auditori. 
Lepant, 150. 19.00 hores.

‘Hamaques’ Cicle de música 
tradicional de l’Amèrica Llatina del 
centre cívic Parc Sandaru, que avui 
estrena Pablo	Giménez. Buenaven-
tura Muñoz, 21. 21.00 h. 5 euros.

Fnac El quartet madrileny Actitud	
presentarà en directe el disc Apago y 
vámonos. Fnac Diagonal Mar. 
Diagonal, 3. 18.00 h. Entrada lliure.

Coral Concert de la cobla d’alumnes 
del Conservatori i la coral L’Amistat. 
Conservatori Municipal. Bruc, 112. 
19.30 hores. Gratuït.

Tarragona

música
‘Taverna	Republicana’ Concert 
commemoratiu dels 75 anys del final 
de la guerra civil, amb Joan	Reig	&	
Sergi	Esteve, Oscárboles i A	solas	
con	ella, entre altres. Capsa de 
Música. Antigua Tabacalera. Vidal i 
Barraquer, s/n. A les 23.00 hores. 
Entrada: 5 euros, amb consumició.

Girona

llibres
Memòries El Saló de Descans de 
l’ajuntament acollirà la presentació de 
Testimoni de càrrec (Vint anys al servei 
del país), de Joaquim	Nadal. Plaça 
del Vi, 1. 20.00 hores.

Lleida

conFerències
Tàrrega La banca i la crisi 
econòmica. Banca pública i banca 
privada, a càrrec de Josep	M.	
Busqueta. Biblioteca Comarcal. 
Plaça de Sant Antoni. 19.00 hores.

V a ser una actriu immensa, 
una de les grans de l’escena 
catalana. Anna Lizaran, Anita 

per als amics. Un càncer se la va en-
dur l’11 de gener del 2013. En el pri-
mer aniversari de la seva mort, el Te-
atre Lliure, del qual va ser cofunda-
dora, li rendeix homenatge amb una 
exposició sobre la seva infància, els 
seus inicis teatrals, la seva trajectò-
ria, la seva personalitat i el seu lle-
gat. La mostra, que es va inaugurar 
ahir, s’allotja a les dues seus del tea-
tre –a Montjuïc i a Gràcia–, on es po-
drà visitar fins al 31 de juliol. Encara 
que l’exposició només estarà oberta 
els dies de representació, l’entrada 
és lliure per a tots els ciutadans.
 La mostra, un recorregut senti-
mental i un reconeixement profes-
sional, pretén contribuir a recordar 
tots els èxits de l’actriu, des dels seus 
èxits públics fins als més descone-
guts, «segurs que globalment con-
formen una de les trajectòries més 
sòlides i fascinants de la interpreta-
ció de l’últim mig segle», en parau-
les de Guillem-Jordi Graells, autor, 
director teatral i coordinador de 
l’exposició.
 La seu del Teatre Lliure a Gràcia 
evoca, amb fotografies i documents, 
la primera part de la seva història. 
La seva infància a Esparreguera, la 
seva família, l’escola, la primera co-
munió, els seus amics, les festes, els 
seus primers treballs. Els seus inicis 
teatrals en les tradicionals represen-
tacions de La Passió. La seva arriba-
da a Barcelona, el seu aprenentatge 
a Estudis Nous de Teatre, la seva in-
corporació al grup Comediants. I fi-
nalment, les seves vivències a París, 
on va anar per estudiar a la prestigio-
sa escola de Jacques Lecoq fins que va 
tornar a Barcelona per incorporar-se 
a un projecte en gestació: el Teatre 
Lliure.

A	MONTJUÏC	/ El recorregut per l’espai 
de Montjuïc –traçat a través de pla-
fons fotogràfics, esbossos, objectes 
utilitzats en les seves actuacions, pe-
ces del seu vestuari i molts dels seus 
nombrosos premis– explora la seva 
carrera interpretativa des de 1976 
fins a l’última i frustrada estrena, al 
Teatre Nacional de Catalunya, de La 
bête. Més de mig centenar d’especta-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Un any sense Anna-Anita

exposicions 3 HomenaTGe a anna liZaran

El Teatre Lliure rendeix tribut a la dona i a l’actriu, desapareguda fa un any, amb una 
mostra sobre la seva infància, els inicis, la trajectòria, la personalitat i el seu llegat.
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33 Anna Lizaran, el 1996, a l’obra ‘Lear o el somni d’una actriu’.

33	Montjuïc	(passeig	Sta.	Madrona,	
40.	Dues	hores	abans	de	la	funció)	i	
Gràcia	(Montseny,	47.	Des	de	18.00	h).	
Entrada	lliure,	només	dies	de	funció.

ROS RIBAS

els companys de treball, la família 
i els amics. En aquest espai, que per-
met conèixer de prop la intimitat 
d’aquesta figura pública, destaca la 
instal·lació d’un hort urbà, que era 
una de les seves grans passions pri-
vades. H

cles –la immensa majoria al Lliure– 
a través de les fotos ja clàssiques de 
Ros Ribas. També les seves incursi-
ons en altres teatres i companyies. I 
la seva extensa activitat en el cine i la 
televisió, presentada a través d’un 
audiovisual.
 L’itinerari es tanca amb una mi-
rada a l’àmbit més personal, una 
aproximació a l’Anna-Anita menys 
coneguda. La dels assajos, la vida 
quotidiana, les complicitats amb 
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