
Agenda ‘Plácido’
La projecció del clàssic
de Luis G. Berlanga té
lloc a la Fnac L’Illa, a
les 16.00 h.

<<

‘Miedo/Jauf’
Projecten el documental
d’Antoni Muntadas al Centre
Cívic Sagrada Família, a les
20.00 h.

<<
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BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Audouard i Amadeo,
fotografies d’escena’.
El Museu de les Arts Escè-
niques de l’Institut del
Teatre organitza, de di-
lluns a diumenge fins al
25 d’octubre, aquesta ex-
posició a la Sala d’Exposi-
cions de l’Institut del Tea-
tre (plaça Margarida Xir-
gu, s/n). La mostra pre-
senta una selecció de foto-
grafies de Pau Audouard
(1856-1919) i d’Amadeu
Mariné (1878-1935), dos
retratistes de galeria bar-
celonins que van dedicar
la seva obra a fotografiar
actors i actrius de l’escena
catalana durant el primer
terç del segle XX. Els re-
trats d’Audouard i Ama-
deo van testificar la reno-
vació i modernització del
teatre català entre el segle
XIX i el primer terç del
XX. Les especificitats tèc-
niques i retòriques dels
respectius registres van
contribuir a reforçar una
especialització professio-
nal, la de la fotografia
d’escena, que avui dia
continua tenint una gran
difusió i popularitat.

BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘L’ex-librisme a Catalu-
nya al voltant de 1900’.
L’Espai Zero de la Biblio-
teca de Catalunya ofereix
fins al 24 de juny aquesta
mostra comissariada per
Aitor Quiney. Fins a mit-
jan segle XIX els ex-libris
se cenyien estrictament a
la funció primigènia de
l’objecte en si: marcar la
propietat dels llibres.

BARCELONA
19.30 LECTURA
‘Un viatge poètic per
Àsia’. Arran de la publica-
ció del darrer llibre de
poemes de Manuel Mon-
tobbio, Mundo, una geo-
grafía poética, la Casa
Àsia i Icaria Editorial or-
ganitzen una lectura poè-
tica a càrrec del seu autor,
a la qual seguirà un col·lo-
qui amb la periodista Ro-
sa María Calaf. Amb Jeru-
salem com a punt de par-
tida, els seus versos trans-
portaran els oients al
transsiberià, de Moscou a
Pequín, per acabar visi-
tant la capital de Corea
del Nord, Pyongyang.
Després de la lectura de
cada poema, Rosa María

Calaf en farà el contra-
punt com a periodista, ex-
corresponsal i viatgera.
Té lloc a la seu de la Casa
Àsia, Pavelló de Sant Ma-
nuel, al Recinte Moder-
nista de Sant Pau (c/
Sant Antoni Maria Claret,
167).

BARCELONA
20.00 CONCERT
‘What the fuck’. La jam
session clàssica dels di-
lluns té lloc a la sala Jam-
boree: jazz, ritmes afroa-
mericans, hip-hop, reg-
gae, soul, funk i latin amb
groovers i hip-hopers de
diversos països, coordi-
nats per Aurelio Santos.

BARCELONA
20.30 CONCERT
‘Cicle de mestres del
jazz’. El 2012 el Jazz Sí
Club Taller de Músics del
barri del Raval de Barcelo-
na va celebrar el 20è ani-
versari, històricament
vinculat al Taller de Mú-
sics com a altaveu artístic
dels joves músics. Avui hi
ha l’actuació dels profes-
sors del Taller de Músics.

BARCELONA
20.30/21.30/22.30
FLAMENC
‘Almacalé’. Són tres ses-
sions i ball en directe, en
un taulat a la sala Taran-
tos de la plaça Reial. La
sala és, des de fa anys, es-
cenari de joves talents.

BARCELONA
22.00 CONCERT
‘Jam session’ de ‘blues’.
Les jam session de blues
del Harlem Jazz Club són
una fita en la vida musical
de Barcelona. Estan diri-
gides pel músic, cantant i
compositor Hernán Sen-
ra, El Chino, i atrauen pú-
blic d’arreu del món.

BARCELONA
00.00 MÚSICA
‘Nasty Mondays’. Nasty
Mondays és un pretext
per ballar, cantar i cridar
a la Sala Apolo. És una
festa relacionada amb
l’escena skate, surf i
snowboard en què sona
rock, pop, indie, garage i
rock electrònic, de Led
Zeppelin, The Killers,
Mötley Crüe, Daft Punk i
Johnny Cash a Joy Divi-
sion. Madmax i Sören són
els encarregats de fer ba-
llar el públic. El preu de
l’entrada és de 15 euros.

El piano d’Alexei Volodin
sona al Palau de la Música

El pianista Alexei Volodin ■ ARXIU

La mostra d’Antoni
Viladomat s’exposa a Lleida

L’animació pren Barcelona

Una de les obres ■ ARXIU

‘Anina’ és el primer llargmetratge uruguaià d’animació ■ ARXIU

LLEIDA
EXPOSICIÓ
El Museu de Lleida ofereix des d’avui El pintor An-
toni Viladomat 1678-1755. El relat pintat, dins
una gran exposició a cinc museus catalans.

BARCELONA
20.30 CONCERT
El Palau de la Música ofereix un recital del pianista
Alexei Volodin que, entre altres obres, interpreta
les Variacions Goldberg de J. S. Bach.

BARCELONA
ANIMACIÓ
Avui arrenca el Non Stop Barcelo-
na Animació, que després de qua-
tre anys com a mostra de cinema
d’animació arriba a la cinquena
edició i s’ha convertit en festival
de cinema. Fins diumenge 18, Non
Stop Barcelona Animació ofereix
projeccions i altres activitats pa-
ral·leles com ara aules taller, expo-
sicions, classes magistrals, confe-
rències i taules rodones amb els
mestres d’aquesta disciplina.

El festival d’aquest any té com a
padrins Michel Ocelot, un dels
mestres de l’animació francesa i
autor de Kirikú i la bruxa i Azur i
Asmar, i el català Agustí Argelich,
director del Filmets Badalona
Film Festival i membre de l’Acade-
mia del Cinema Català.

Aquest 2014 el Non Stop Barce-
lona Animació ofereix més de
quinze estrenes, entre les quals
destaquen Anina, llargmetratge
colombouruguaià d’animació can-
didata d’Uruguai per als Oscars

2014; la francesa Le Tableau,
llargmetratge nominat als Premis
César 2011 com la Millor Pel·lícula
d’Animació, entre d’altres; i Car-
ne, curtmetratge colombià amb
participació en dotze festivals in-
ternacionals. Les seus són l’Insti-
tut Francès, l’Espai Jove La Fonta-
na, l’IDEM, la Filmoteca, el CCCB,
els Girona; les escoles FX Anima-
tion 3D School, Escola Joso, i
l’IED, la Biblioteca Xavier Bengue-
rel i la Galeria H2O.
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