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Barcelona ciutat

Mikhaïl Aleksàndrovitx Bakunin
(1814-2014). Debat sobre la vida i
l’obra de Bakunin amb motiu del bi-
centenari del seu naixement, a càr-
rec de Ferran Aïsa, Pepe Gutiérrez Ál-
varez i Pelai Pagès.
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. Rambla,
32 (19 hores).

Vine a conèixer... Les tecnologies en
l’estudi de les Drassanes. Pilar Garcia
Almirall, directora del laboratori de
Modelització Virtual de la Ciutat, pro-
nuncia la conferència De la pedra a
la imatge virtual: modelització 3D de
les Drassanes.
Museu Marítim-Drassanes Reials. Avin-
guda de les Drassanes, s/n (19 h).

Viajeras. Presentació d’aquest llibre,
escrit de manera coral per sis dones,
gairebé totes elles autores de blogs
de viatges.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

El diari d’en Leo. Presentació
d’aquest àlbum il·lustrat de Krustty
Benyh, creat amb la voluntat d’expli-
car, amb una visió fresca, sensible i
pedagògica, el trastorn de l’espectre
autista (TEA).
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

El secret de l’església del Capmort. Pre-
sentació d’aquest llibre de Laia Perar-
nau, a càrrec d’Anna Manso, Lucía
Torres i l’autora.
Fnac Arenas. Plaça d’Espanya (19 h).

Viatge d’hivern. El Brossa Quartet de
Corda i la cantant Judit Neddermann
interpreten aquesta peça de Schu-
bert. Recollir entrades a la recepció.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19 hores).

Retratando el conflicto: una mirada
desde dentro. Conferència de Fabio
Bucciarelli, fotògraf documental.
Institut Barcelona d’Estudis Internacio-
nals. Elisabets, 10 (19.30 hores).

Cinema i drets humans. Projecció de
la pel·lícula Agua, de Deepa Metha
(Canadà, 2005).
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort
Pienc, 4-5 (19.30 hores).

Metamorfosis vista per... Visita guia-
da a l’exposicióMetamorfosis pel co-
missari d’exposicions Pepe Pardo.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 hores).

Francesc de Castellví. El cronista exi-
liat. Conferència a càrrec de Joaquim
Nadal, historiador, i Enric Juliana, di-
rector adjunt de La Vanguardia.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (19.30 hores).

Matar a Leonardo da Vinci. Presenta-
ció d’aquesta novel·la de Christian
Gálvez, a càrrec de Montse Serrano.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

M. Representació d’aquesta obra de
teatre a càrrec d’Helena Pla, i debat
amb l’actriu. Gratuït.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

Dijous concert. Concert de la Cobla i
Banda del Conservatori. Interpreten
obres d’Oltra, Ros-Marbà, Moraleda
i Cassú. Gratuït.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 hores).

XXVII Cicle de Música a la Universitat.
Concert del Cor de la Universitat de
Barcelona. Interpreta laMissa Amet-
sa, de Jordi-Lluís Rigol, i peces de Ta-
llis, Mompou, Casals, Ray Charles i es-
pirituals negres.
UB. Gran Via, 585 (20 hores). Gratuït.

Indomador. Espectacle de circ i gest
interpretat per Quim Girón.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Sincronías. Aquest és el primer disc
en solitari de Bea Garcia, que el pre-
senta amb el seu quintet.
Centre Cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20.30 hores). Gratuït.

Descobrint Enriqueta Miralles. Agustí
Busom& Ran Roger repassen les can-
çons del seu nou espectacle. Gratuït.
Stinger. Còrsega, 338 (21.15 hores).

Concert Col·legial. Concert de final de
curs amb la participació dels col·le-
gials del CMU Ramon Llull.
Col·legi Major Universitari Ramon Llull.
Comte d’Urgell, 187 (22 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l centenari del nai-
xement de JoanVi-
nyoli (1914-1984)
ha disparat la recu-

peració d’una figura fona-
mental per a la poesia catala-
na que, malgrat això, va tenir
molta menys projecció que
altres noms perquè, entre al-
tres qüestions, no es va dedi-
car a promocionar-se als ce-
nacles literaris. Labutxaca ha
recuperat la Poesia completa
de Vinyoli, Proa una selecció
dels seus versos a càrrec de
Joan Margarit, Empúries la
correspondència amb el poe-
taMartí i Pol... I fins diumen-
ge el músic Eduard Iniesta i
l’actriu Mercè Sampietro
–que són parella artística des
de fa uns quants espectacles–
recuperen també els seus ver-
sos i la seva figura a la sala
Muntaner amb el recital titu-
lat Vinyoli. La petita casa de
mi mateix.
Iniesta i Sampietro, que

han compartit escenaris
aquests últims anys amb es-
pectacles com Sensualitats
–un recital amb poemes so-
bre la sensualitat, la seducció
i el desig– o 9maletes –un joc
detectivesc en el qual es lle-
gien cartes autèntiques de
MarilynMonroe, HenryMil-
ler, JosepPla o Jack l’Esbude-
llador–, continuen en el món
literari, ara amb el poeta favo-
rit del músic, del qual durant
unahora llegeixen una trente-
na de poemes amb música
composta per Iniesta per a
l’ocasió. A més, mentre so-
nen els poemes i la música,

els espectadors
podranveure foto-
grafies del món
personal de l’es-
criptor –triades
pel seu biògraf,
Pep Solà, i en un muntatge
fet per Juan Millares– que
ajuden a contextualitzar
l’obra. Al cap i a la fi, diu
Iniesta, Vinyoli parlava molt
de la seva vida privada.
Va ser Iniesta qui va intro-

duir a fons Sampietro en el
món deVinyoli, i l’actriu n’ha

quedat captivada.
Diuque és unpoe-
ta profund, que to-
ca l’àmbit terre-
nal i l’espiritual,
que passa per tots

els temes importants: l’amor,
la mort, el dolor. I que té un
sentit de l’humor molt par-
ticular, que el fa capaç de
tractar temes molt durs sen-
se emprar tons dramàtics.
Iniesta conclou que “era un
mag amb les paraules perquè
la poesia era la seva vida”.c

Eduard
Iniesta i
Mercè
Sampietro
recuperen
Joan Vinyoli

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

SALA MUNTANER

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El músic Eduard Iniesta i l’actriu Mercè Sampietro, parella artística
des de fa diversos espectacles, tornen als escenaris. I ho fan donant
nova vida als versos de Joan Vinyoli. Fins diumenge, a la sala Mun-
taner, Sampietro recitarà cada dia una trentena de poemes per als
quals Iniesta ha creat expressament nova música.

‘VINYOLI. LA PETITA CASA DE
MI MATEIX’

Sala Muntaner
Fins a l’1 de juny

www.salamuntaner.com

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Del 6 al 8 de juny de 2014, Andorra et sonaràmolt millor! Amb l’Andorra RedMusic, un nou festival que combina la bonamúsica i

el bon vi al cor del centre històric d’Andorra la Vella amb concerts de Lisa Stansfield, UB40, Level 42, Roger Hodgson (Ex Super-

tramp and Band), Toni Hadley (Spandau Ballet) i Maceo Parker.

Música dels 80 i 90 i vins de renom a
l’Andorra RedMusic, el 6, 7 i 8 de juny

· 50% de descompte en l’abonament de 3 dies
· 25% de descompte en els abonaments d’1 i 2 dies

Descomptes vàlids per a la compra d’abonaments per a Subscriptors de La Vanguardia. Venda d’abonaments a través de misterentradas.com o visitandorra.com introduint el
número de targeta de Subscriptor. Preu dels abonaments sense descompte: 3 dies - 89€ + despeses de gestió; 2 dies - 69€ + despeses de gestió; 1 dia - 49€ + despeses de gestió.

50Dte.

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Viatgea l’interiordeVinyoli

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


