
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
Minories L’Espai ST3 programa la 
projecció de La memòria de la 
matèria, reportatge d’Albert	Abril 
sobre la tribu indígena amazònica 
dels Zoé, seguit d’un col·loqui. 
Santa Teresa, 3. 20.00 h. 4 euros.

Universitat	Segueix el sisè Cicle de 
Cinema a la Universitat amb la 
pel·lícula Dark city, d’Alex	Proyas, i 
la participació de Jordi	Ojeda. Aula 
Magna de l’edifici històric. Gran Via, 
585. 18.30 h. Gratuït.

conFerències
Aigua L’Aula de l’Aigua organitza 
una sessió dedicada a El rebut de 
l’aigua (18.00 h), seguida d’una 
degustació d’aigües (18.45 h). 
Rector Triadó, 13. Entrada lliure.

Educació	El catedràtic Josep	
González-Agapito impartirà la 
conferència 100 anys de l’Escola de 
Bosc. Rosa Sensat i Vilà i la 
renovació de l’escola pública. 
Associació Rosa Sensat. 
Drassanes, 3. A les 18.30 hores.

Neurologia Quarta i última sessió 
del debat El cervell, a càrrec de 
Ruth	de	Diego, amb Lliçons de les 
lesions cerebrals. CCCB. Montale-
gre, 5. 19.00 hores. Entrada lliure.

Física L’espai Roca Barcelona 
Gallery albergarà la conferència del 
catedràtic Javier	Martín-Vide La 
terra, una gota d’aigua a l’espai. 
Joan Güell, 211. A les 18.00 hores.

UAB L’aula 2 de la Facultat de 
Traducció i d’Interpretació acollirà la 
conferència de Shuhei	Hosokawa 
Manga i Genji Monogatari. El desafío 
de visualizar y narrar literatura 
clàssica. Campus de Bellaterra. A 
les 15.30 hores.

exposicions
Fotografia La sala Ámbito Cultural 
d’El Corte Inglés inaugura la mostra 
Catalans en portada, una mirada 
curiosa a persones reconegudes, 
d’Antonio	Romero, que es podrà 
visitar fins al dia 14 d’abril. Portal de 
l’Àngel, 19. De 9.30 a 21.30 hores. 
Entrada lliure.

Jesús	Moncada El regidor de 
Cultura Jaume	Ciurana inaugurarà 
l’exposició Mequinensa!, una 
selecció de fotos i textos de 
l’escriptor Jesús	Moncada, que es 
podrà	visitar gratuïtament fins al dia 
27 d’abril. Espai Dalmau del Born 
Centre Cultural. Plaça Comercial, 
12. A les 19.30 hores.

Formentera La galeria Alzueta acull 
fins al 25 d’abril l’exposició fotogràfica 
de Marta	Mengod Formentera on/
off. Sèneca, 9. De 10.00 a 14.00 i 
16.00 a 20.00 hores.

lecTures
Poesia	Recital poètic de Carles	
Duarte, que serà presentat per 
Domingo	Sánchez. Cotxeres de 
Sants. Sants, 79. 19.30 hores.

llibres
Amor Presentació del llibre Camí de 
l’amor, d’Eva	Mengual, que estarà 
acompanyada per Joan	Sala i 
Francesc	Miralles. La Sedeta. 
Sicília, 321. A les 19.00 hores.

Juvenil Presentació de les primeres 
entregues de la saga Sanada, La 
conquesta de l’Imperi i Els Tresors 
Imperials, d’Esteban	Martín. La 
Casa Àsia. Recinte modernista de 
Sant Pau. Pare Claret, 167. 18.00 h.

Teràpies El Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya acull la presentació de 
Terapia basada en Inteligencia 
Emocional. Manual de tratamiento, de 
la doctora Nathalie	P.	Lizeretti. 
Rocafort, 129. A les 19.00 hores.

Música
Clàssica Perfums musicals del segle 
XX, concert de violoncel i arpa amb 
Intermezzo	Duo. Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi. Passeig 
d’Isabel II, 1. A les 20.15 h.

Tarragona

exposicions
L’Espluga	de	Francolí El Museu de 
la Vida Rural exposa Bótes d’art, que 
reuneix 14 barrils de diferents cellers 
del Pla de Bages intervinguts per 14 
artistes de la comarca. Carretera de 
Montblanc, 35. Avui, de 10.30 a 
14.00 i 16.00 a 18.30 hores. 5 euros.

Girona

conFerències
MOT Comença aquest Festival de 
Literatura Girona i Olot amb la 
conferència d’Albert	Sánchez	Piñol 
Els monstres fantàstics d’avui. Centre 
cultural La Mercè. Pujada de la  
Mercè, 12. 19.00 hores. Gratuït.

Lleida

exposicions
Ceràmica Esteve, màrtir. Una visió 
actual de la lapidació, de Teresa	Gi-
ronés. Museu de Lleida. Sant Crist, 1. 
De 10.00 a 14.00 i 16.00 a 18.00 h.

L a balada de la cárcel de Reading 
va ser l’últim llibre d’Oscar 
Wilde (1854–1900). El va es-

criure després de sortir de la presó, 
on va complir dos anys de treballs 
forçats per ser homosexual. És un 
poema que revela la tragèdia de l’ex-
periència carcerària i, sobretot, de 
l’execució d’un altre presoner. Pe-
dro Cánovas l’escenificarà avui en 
una sessió dedicada a la pena de 
mort a l’Ateneu Barcelonès.
 Pedro Cánovas es va fer actor als 
55 anys. La seva filla li va regalar un 
curs de teatre, una cosa va portar a 
l’altra i, jubilat ja del seu antic tre-
ball, es va dedicar de ple a la seva nova 
professió. El teatre el va portar tam-
bé a les presons de Trinitat i Quatre 
Camins, on col·labora com a volun-
tari. D’aquesta experiència va sorgir 
la idea del monòleg d’Oscar Wilde, 
un projecte tan personal que va ser 
ell mateix qui va traduir el poema, 
l’ha autofinançat i ha contractat un 
equip per poder portar-lo a escena.
 Després d’una sessió de prova, 
ja fa uns mesos a La Sedeta, aques-
ta tarda té lloc l’estrena a l’Ateneu 
Barcelonès, que ha cedit l’espai. Els 
col·laboradors de Cánovas en aques-
ta tasca són Xavi Álvarez en la di-
recció, Anna Prats com a producto-
ra, l’escenògrafa Laura Clos, Dani 
Sánchez a la il·luminació, Judit Pu-
jol com a ajudant de direcció i Joan 
Alcaraz com a responsable de so i 
música.

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

La balada d’Oscar Wilde

TeaTre 3 MonÒleG i col·loQui sobre la pena De MorT

L’Ateneu Barcelonès acull l’estrena de ‘La balada de la cárcel de Reading’ i una
taula rodona sobre la pena de mort amb representants de diverses entitats.

Propostes Dimarts 1.4.2014

33 Pedro Cánovas, en el monòleg ‘La balada de la cárcel de Reading’.

33	Canuda,	6.	A	les	19.00	h.	Gratuït	
(baladadelacarcel@gmail.com).

LAIA PRATS

L’activitat és gratuïta, però l’afora-
ment de la sala és limitat, de manera 
que s’ha de reservar butaca a través 
de: baladadelacarcel@gmail.com H

 El debut de l’obra arriba acom-
panyat d’un col·loqui sobre la pena 
de mort, la cadena perpètua i el pa-
per rehabilitador de les presons en 
què participaran Manel Pousa, de 
la Fundació Pare Manel, i Eduard 
Ibáñez, director de Justícia i Pau. 

Nou Barris tindrà música en direc-
te cada setmana durant tota la pri-
mavera gràcies a un nou cicle. Es 
tracta de Dimarts concert, comença 
avui, s’acaba el 27 de maig i és una 
iniciativa de l’Institut d’Educació 
de Barcelona i la Fundació Guineu. 
El projecte s’allotjarà a l’Escola Mu-
nicipal de Música Nou Barris (Rio 
de Janeiro, 11) cada dimarts des de 
les 19.30 hores amb entrada gratu-
ïta.
 En aquesta primera edició s’han 
programat vuit concerts, encara 

barris

Primavera	musical	
a	Nou	Barris

que per al curs que ve s’organitza-
rà un calendari més ampli. L’objec-
tiu és que els alumnes i les famíli-
es de l’EMM Nou Barris coneguin 
formacions i solistes d’altres esco-

les i despertar l’in-
terès musical dels 
veïns.
 El concert d’avui 
tindrà un caràc-
ter molt popular. 
Anirà a càrrec de 
la Big Band del 
Bruc (del Conser-
vatori Municipal 
de Barcelona), di-
rigida per Víctor 
Béjar, que inter-
pretarà obres de 
Count Basie, Duke 

Ellington i Henry Mancini, entre 
altres. El programa del mes d’abril 
el completen el Quintet Piazzolla 
(dia 8), la pianista Chiara Odorico 
(22) i el cor Actea (29). H

33 Orquestra de l’EMM Nou Barris, amfitriona del cicle.
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