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Barcelona ciutat

Fotofesta’14. Avui se celebra aquesta
gran festa de la fotografia amb confe-
rències, exposicions, tallers oberts,
projeccions i més activitats. S’inaugu-
raran les noves instal·lacions de l’Es-
pai Català-Roca al carrer Llançà, 21.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (de 17
a 23 hores). Entrada lliure.

Festa. Guateque, exhibició de coun-
try, botifarrada i cinema a la fresca.
Parc de la Creueta (de 17 a 23 hores).

Friday’s Blues. Blues i swing amb Chi-
no & The Big Bet (Hernán Chino Sen-
ra, guitarra, resophonic i veu. Rod
Deville, contrabaix, i Giggs Nother,
bateria). 11 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Amos y mazmorras V i VI. Presentació
d’aquests llibres de Lena Valenti. El
món dels dracs i de les masmorres
pot canviar la realitat d’un matrimo-
ni, que creia que s’havia consolidat.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Filipines, l’Àsia més llatina. Darrera
conferència de la temporada del ci-
cle Coneguem el món a càrrec de Cris-
tina Tino.
Centre cultural Can Fabra. Segre,
24-32 (19 hores).

Els 7 pecats capitals de la justícia. Pre-
sentació d’aquest llibre de Santiago
Vidal.
Biblioteca del Poblenou. Joncar, 35
(19 hores).

Volviendo a la normalidad. La inven-
ción del TDAH y del trastorno bipolar
infantil. Presentació d’aquest llibre
de Marino Pérez Álvarez, Fernando
García de Vinuesa i Héctor González.
Cotxeres del Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 107 (19 hores).

Contes de dieux et d’hommes. Taller
de contacontes en francès. Gratuït.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

El viento en las hojas. Presentació
d’aquest llibre de J.Á. González
Sainz.
Llibreria La Central. Mallorca, 237
(19.30 hores).

Entre clàssic i folklòric. Un recital a
duo, de música clàssica per a violí i
piano, a càrrec d’Isaac Friedhoff, pia-
no, i Nidhal Jebali, violí.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores). Gratuït.

Unavida entre guerres. Agnès, abades-
sa de Sant Pere de les Puel·les 1693-
1715. Concert espectacle a càrrec del
Cor d’Alumni de l’Esmuc, dirigit per
Lluís Vila.
Església Sant Pere de les Puel·les. Pla-
ça Sant Pere (20.30 hores).

Música coral. El Grup de Corals de Mi-
quel Àngel Arias, amb més de 250
persones cantant alhora, interpreta
música religiosa, popular i sarsuela.
Basílica Santa Maria del Mar. Plaça
Santa Maria (21 hores). Gratuït.

Neofestival VII. Concert jove de la fes-
ta major de Sant Gervasi de Cassoles
amb els Golden Beat + The Singer-
mornings + Hostis Planta + Rojo Pis-
tacho + Party Hard Dj Set. Gratuït.
Plaça Bonanova (de 21 a 3 hores).

Sant Pau inèdit. Concert a càrrec de
Peret Reyes amb Les arrels de la rum-
ba. 10 euros.
Jardins del recinte modernista de Sant
Pau (21.30 hores).

Minimal Hits. Concert d’aquesta jove
banda.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores). 5 euros.

Cor i destral.Malva de Runa presenta
en directe el seu disc.
CAT. Travessia de Sant Antoni, 6-8 (22
hores). 5, 8 o 10 euros.

El orquestrión de Cortázar. Humor, sà-
tira, poesia, música, drama en un
xou trepidant en el qual es reinter-
preten textos de Julio Cortázar.
Espai d’Art Cincómonos. Consell de
Cent, 283 (divendres fins al 27 de
juny, 23 hores). Taquilla inversa.

Barcelona

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
Nits deMúsica al Claustre. La Vella Di-
xieland & Marian Barahona presen-
ten Cooking. 10 euros.
Claustre del monestir (22 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

H
o duia molt ama-
gat Rafael Amar-
go. Ja fa un pa-
rell d’anys que el

bailaor i coreògraf granadí
apareix a l’escenari del Palau

de laMúsica, d’in-
cògnit i per sorpre-
sa, participant en
aquest espectacle
titulatÓpera yFla-
menco que torna
bojos els turistes de Barcelo-
na que passen pel Palau.
L’aventura de la productora
Daniela Turco va començar fa
deu anys al teatre Poliorama,
per saltar després al Petit Pa-
lau –“jo vaig ser la primera a
vendre un espectacle a Turis-
me de Barcelona”, assenyala

Turco– i finalment ocupar la
Sala de Concerts. Centenars
de miles d’espectadors des-
prés, l’empresària va pensar a
cridar Amargo, que va decidir
anar-hi amb reserves.
“He estat tot aquest temps

d’incògnit perquè quan em va
trucar la Daniela –diu el bai-

laor– jo vaig pen-
sar que potser vo-
lia aprofitar-se del
meu nom. I no, la
veritat és que la se-
va marca Ópera y

Flamenco ja està posicionada.
I jo aquí havia d’entrar calla-
det i per la porta del darrere”.
La funció d’avui, tot i això,

és una ocasió especial per fer
brillar el nom d’Amargo. El
bailaor obrirà el foc amb un
Zorongo amb lletra de García
Lorca, alhora que la guitarra

de Tuto Fernández ret home-
natge a Paco de Lucía. I fins i
tot sent un popular flamenc, a
la peça hi haurà fusió amb du-
es veus líriques: la de la sopra-
no Noelia Mora i la del tenor
Óscar Marín, que fou apadri-
nat per Montserrat Caballé.
I això només és l’aperitiu,

el pla d’Amargo va més enllà.
“Els dos espectacles de Danie-
la Turco, Gran gala de flamen-
co iÓpera y Flamenco, ja tenen
el seu públic i jo no tinc per
què ocupar això, però sí calia
oferir al turista un altre tipus
de xou”, avança. Aquest tercer
espectacle serà Al aire. “No és
una cosa pura i profunda sinó
més la meva marca, a l’estil
Ramblao i per a un públic jo-
ve”. Dit i fet: al juliol l’estrena
aMallorca i la pròxima tempo-
rada s’instal·la al Palau.c

Amargo va
mostrar un
fragment de
Zorongo a la
sala d’assaig
de l’Orfeó

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

ANA JIMÉNEZ

TELÈFONS
ÚTILS

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

]L’espectacle d’òpera i flamenc que des de fa set anys acull el Palau
de la Música celebra avui els seus deu anys de vida a Barcelona
–amb dos milions d’espectadors–. Aquest xou, una combinació de les
dues arts que s’ha convertit en l’espectacle estrella del turisme barce-
loní que passa pel Palau, tindrà un convidat especial: Rafael Amargo

DEU ANYS D’‘ÓPERA Y FLA-
MENCO’ + RAFAEL AMARGO

Palau de la Música
21.30 hores

De 20 a 49 euros

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