
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

audiovisuals
Macba Aquest museu projecta Los 
pies que faltan, instal·lació mural de 
Javier Codesal gravada a Colòmbia 
que fusiona les reflexions de l’artista 
amb testimonis de persones que han 
patit accidents amb mines. Plaça dels 
Àngels, 1. D’11.00 a 19.30 hores.

Exposicions
La Pedrera L’edifici allotja la 
retrospectiva Colita, perquè sí!. 
Passeig de Gràcia, 92. De 10.00 a 
20.00 hores. Entrada: 3 euros.

Víkings El Museu Marítim presenta 
Víkings. Avinguda de les Drassanes, 
s/n. De 10.00 a 20.00 hores. 12 
euros.

Saramago La Biblioteca Sagrada 
Família acull Lanzarote, la finestra de 
Saramago, amb fotos de João 
Francisco Vilhena. Provença, 480. 
De 10.00 a 14.00 hores.

inFància
Marina En la festa d’aquest barri, 
inflables, festa d’aigua i animació de 
La Marina Viva al parc de Can 
Sabaté. 12.00 hores.

Tradicions
Corpus Ou com balla a l’església de 
la Concepció. Aragó, 299. De 8.00 a 
13.00 i de 17.00 a 21.00 hores.

Tarragona

Exposicions
Energia CaixaForum acull Energia. 
Per a un futur sostenible, que convida 
a reflexionar sobre les actuacions que 
farien falta per a un futur sostenible. 
Cristòfor Colom, 2. De 9.00 a 20.00 h.

Girona

Música
Banyoles Festival (A)phònica, avui 
amb Nyam! un tastet d’òpera, 
muntatge infantil amb les cantants 
Elena Martinell i Susanna del Saz 
dirigit per Quim Noguera. Juanola La 
Muralla. 11.30 hores. Gratuït.

Lleida

Exposicions
El Prado Els objectes parlen. 
Col·leccions del Museu del Prado, 
amb obres de Zurbarán, Velázquez, 
Goya, Brueghel i Rubens, entre 
altres. Blondel, 3. De 9.00 a 20.00 
hores.

M oltes de les coreografies del 
Festival Castell de Peralada 
van passar a ser eternes en 

l’instant que Josep Aznar va dispa-
rar la càmera i les va immortalitzar. 
Després de tres dècades de cicles es-
tivals d’art entre jardins i vestigis 
medievals ha arribat el moment de 
treure a la llum tota l’extensa pro-
ducció fotogràfica que va realitzar 
l’artista sobre els espectacles, com-
panyies i ballarins més representa-
tius que han passat per aquells esce-
naris. Una minuciosa tasca que ara 
es materialitza en forma d’exposició 
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30 anys de balls immortalitzats 

ExposiciÓ 3 sElEcciÓ FoToGràFica

El Palau Robert recorda el complex medieval de Peralada amb una retrospectiva de 42 imatges de Josep 
Aznar sobre les més espectaculars posades en escena del festival per celebrar els seus 30 anys de vida.

Propostes Dilluns 23.6.2014

33 A l’esquerra, un visitant observa les imatges exposades al Palau Robert; a la dreta, una de les captures de Josep Aznar

33 Palau Robert. Passeig de Gràcia, 
107. Metro: L-3 i L-5 (Diagonal). Hora-
ris: de dilluns a dissabte: de 10.00 a 
20.00 h. Festius: de 10.00 a 14.30 h.  

MIQUEL COLL I JOSEP AzNAR

gràcies al Palau Robert de Barcelona, 
la sala que des del 15 de maig fins al 
28 de juliol acull un total de 42 imat-
ges cabdals en la història d’aquest es-
deveniment.
 Es tracta d’una mostra dedicada 
al ball, una modalitat artística que 
sempre ha tingut un paper pode-
rós en el cartell d’aquest certamen. 
Per complementar la selecció es re-
produeixen vídeos de performances 
d’Oriol Martínez, director d’audi-
ovisuals del festival i s’exposen les 
opinions i comentaris d’alguns dels 
grans d’aquest univers, com ara Án-
gel Corella, Sara Baras o Jean-Chris-
tophe Maillot, coreògraf del Ballet 

de Montecarlo. Després del seu pas 
per aquest espai, la mostra es pre-
sentarà a la Sala Municipal d’Expo-
sicions de la Ciutadella de Roses, en-
tre l’1 i el 31 d’agost. 

TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA // Josep Aznar es 
dedica al retrat d’espectacles i d’es- 
cenografies des del 1977. Posseeix  
l’arxiu fotogràfic més extens de dan-
sa nacional i internacional dels úl-
tims 40 anys del nostre país. Ha par-
ticipat en una desena de llibres, com 
per exemple 25 anys de dansa al Centre 
Cultural Caixa Terrassa (2009) i les se-
ves imatges han aparegut en un to-
tal de 25 exposicions (10, individual-

ment i 15, de col·lectives), en espais 
com ara el CCCB, el teatre Lliure, a 
París o al Parlament Europeu d’Es-
trasburg.  
 L’artista també ha col·laborat 
amb revistes especialitzades i en 
programes de companyies de ball i 
de teatre. El 2009, l’APdC (l’Associ-
ació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya) el va coronar amb el pre-
mi DANSACAT, en reconeixement a 
la seva trajectòria professional. H

Pau Audouard i Amadeo Mariné van 
ser dos retratistes barcelonins que, 
a cavall dels segles XIX i XX, van de-
cidir captar l’essència del món del 
teatre i d’allò que es coïa entre bas-
tidors. Ara, el Centre de Documen-
tació Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) de l’Institut del Teatre recu-
pera aquest llegat, Audouard i Ama-
deo, fotografies d’escena, en una mos-
tra produïda per l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona. 
 Audouard va centrar el seu focus 

rETrospEcTiva

Els que van retratar el canvi 
del teatre català del XIX

d’atenció en les companyies teatrals 
mentre que Mariné va preferir espe-
cialitzar-se en retrats d’actors i ar-
tistes com Josep Santpere. Tots dos 
van ser testimonis de la progressiva 
renovació del teatre català i ho van 
plasmar en les seves respectives ins-
tantànies, cosa que els va convertir 
en grans exponents de la fotografia 
d’escena de la seva època. L’exposi-
ció també compta amb objectes i do-
cuments originals d’Adrià Gual i de 
Margarida Xirgu. H 33 Esquerra, foto d’Audouard; al costat, Margarida Xirgu, per Mariné.

AUDOUARD I AMADEO
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