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Barcelona ciutat

Nits d’estiu a La Pedrera. Actuació de
Felix Rossy i Enrique Oliver. L’essència
de Gaudí amb música de jazz en direc-
te. La proposta inclou una visita a l’Es-
pai Gaudí, l’entrada al concert i una
copa.
Passeig de Gràcia, 92. de 21.45 h a
23.45 h. 28 €

Pep Montoya. Inauguració de la mos-
tra del artista, que presenta AÇÕES,
amb pintures, fotografies i instal.la-
ció. A alejandrogallery.
Consell de Cent, 204. A les 19 hores.
Gratuït.

Blues a la Terrassa - Real Woman Blu-
es. La cuina i la música es fusionen
per oferir sensibilitat en estat pur al
Gran Hotel Havana Barcelona.
Gran Via Corts Catalanes, 647. de
21.00 h a 0.00 h. 55 €

Teatre al Jardí. Darrer dia del cicle de
Nits de Teatre al Jardí del Museu amb
Pequod, el vaixell de Moby Dick al Mu-
seu Marítim de Barcelona.
Avinguda de les Drassanes, s/n, A par-
tir de les 21.00 hores. Entrada a partir
de 12 €

Re–Construcción. Inauguració de l’ex-
posició de Nicolás Combarro a la gale-
ria Taché. Una mostra de les instal·laci-
ons d’aquest artista dins d’un espai
veterà, La Taché.
Consell de Cent, 292. A les 19.30 ho-
res. Gratuït.

Documental i debat. Projecció del do-
cumental Through me (A través meu),
d’Andrea Lamount. El film narra el dia
a dia de l’Iñaki, un nen uruguaià de
10 anys amb la síndrome d’Asperger.
A Casa Amèrica Catalunya.
Carrer Còrsega, 299, entresòl. A partir
de les 19. 30 hores. Gratuït.

Rangolis solidaris. La Fundació Vicenç
Ferrer ofereix una aproximació a l’Ín-
dia amb diverses activitats. D’entra-
da, una sessió de contacontes i a con-
tinuació ensenyaran a acolorir rango-
lis. A la Sala Àmbit Cultural El Corte
Inglés.
Avinguda Portal de l’Àngel, 21, 6a
planta. A les 12.00 hores. Gratuït.

Els víkings. Últimes setmanes per visi-
tar l’exposició Víkings, una cita cultu-
ral que ja ha superat els 75.000 visi-
tants a un mes del seu tancament. En-
tre les peces més valuoses de la mos-
tra destaca una pedra funerària de
l’illa de Gotland i la rèplica d’un goks-
tad, el vaixell funerari víking.
Museu Marítim de Barcelona. Avingu-
da de les Drassanes, s/n.

Barcelona

TERRASSA (Vallès Occidental)
Marxa de Torxes Per commemorar els
fets ocorreguts a Terrassa els dies 3, 4
i 5 de setembre de 1713.
Plaça Vella. 22.00 hores. Gratuït.

SABADELL (Vallès Occidental)
Jaume I el Conqueridor. Una comèdia
satírica de Serafí Pitarra sobre la lle-
genda de la conquesta de Mallorca
per part de Jaume I. A l’Alternativa Te-
atre.
Carrer Marià Aguiló 22. A partir de les
22.00 hores. 10 €

Girona

Girona (Gironès)
El banquet del Senyor Capital. Inaugu-
ració de l’exposició de David Ribó. A
l’edifici de CoEspai Girona. Fins al dia
25 de setembre.
Carrer Anselm Clavé, 32, 3r. A les
20.00 hores.

Olot (La Garrotxa)
‘El despertador dels catalans. Llibres
coetanis sobre la guerra de Successió’.
Exposició feta amb motiu de la cele-
bració del Tricentenari, que mostra un
recull del que es publicava en relació
amb la guerra de Successió. A Can
Trincheria.
Sant Esteve, 29. de 10.00 hores a
14.00 hores i de 17.00 hores a
19.00 hores. Gratuït.

Tarragona

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Eufònic 2014. Un festival al voltant de
les arts sonores i visuals de quatre di-
es de durada que se celebra a les Ter-
res de l’Ebre.
Diversos espais, fins al 7 de setembre.
Gratuït

TEO CAMINO
Barcelona

Què faries si et quedes-
sin 90minuts de vida?
Recordar els teus és-
sers estimats? Escol-

tar la teva cançó favorita perúl-

tima vegada?
Temps –l’obra que
inaugura la tempo-
rada del Barts–
parteix d’aquesta
premissa, i des de
l’humor, però també des de la
por, el dubte, la contradicció i
el misticisme, intenta buscar
una resposta el màxim de real,
sense frivolitzar.
QuimMasferrer, autor i pro-

tagonista, explica que necessi-
tava una excusa per pujar a
l’escenari “amb la màxima lli-

bertat possible i poder dir el
que volgués”. Dit i fet. Masfer-
rer encarna un moribund,
únic personatge de l’obra, i
“utilitza el poder del comedi-
ant per denunciar els temes
d’actualitat que sónmotiud’in-
dignació social”, sense por de

lespossibles repre-
sàlies, perquè ell,
l’endemà, ja no hi
serà. “Vaigactualit-
zant els temes”,
diuMasferrer, que

confessa que aquest estiu hi ha
inclòsPujol. “El teatre és unes-
pai per transmetre el que pen-
ses de la societat i, en honor a
Rubianes, aprofito per pujar a
l’escenari i dir quatre coses”.
Després de 54 representaci-

onsper totCatalunya i una atu-
rada obligada per interpretar a

la televisióEl foraster,Masfer-
rer ha aconseguit portar la se-
va obra a Barcelona. Per això
ha decidit treballar amb el jo-
glarRamonFontserè a ladirec-
ció, “perquè amés de la catarsi
humorística volíem tocar l’al-
tre costat, i la crítica és unami-

ca inherent a les obres de
Fontserè”.
Masferrer explica que va

formular la pregunta –Què fa-
ries si et quedessin 90 minuts
de vida?– a coneguts i amics, i
va trobar respostes d’allò més
pintoresc. Jo practicaria el se-
xe, li va dir un. Doncs jo torna-
ria a veure el 2 a 6 del Barça al
Bernabeu, afirmava un altre.
“N’hi va haver un que em va
dir una cosa molt bonica: ‘Jo
estaria hora imitja abraçat a la
meva dona i als meus fills’”.c

Quim
Masferrer és
l’autor i
protagonista
d’aquesta
tragicomèdia

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia , entreu i creeu el vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La tragicomèdia Temps, escrita i protagonitzada per Quim Masfer-
rer, obre la nova temporada del Barts, on es podrà veure fins al 21
de setembre. Dirigida per Ramon Fontserè, parla de la vida i la mort,
i de la importància de fer durar l’humor fins al final. És el primer cop
que arriba a Barcelona després de l’estrena al Temporada Alta 2012

‘TEMPS’
Barts

Avinguda del Paral·lel, 62
20 h (de 20 a 25 euros)

www.barts.cat

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

• 20%dedte. per aMar i Cel, a partir del 26
de setembre al TeatreVictòria

www.teatrevictoria.com
Tel. 93 324 97 42
Av. del Paral·lel, 67-69, BCN

• 2x1 en l’Entrada General de 3 hores +
Massatge Express 10’

www.caldea.com
Tel. 902 932 025
Parc de la Mola, 10,
Escaldes-Engordany (Andorra)

CALDEA

TEATRE VICTÒRIA

2x1

20Dte.

• 25%dedescompteper a inscripcions al
setembre

• Imatrículagratuïta!

www.sc2idiomes.cat
idiomes@sc2.cat
Tel. 93 417 00 13
C/ Lucà, 10, baixos, BCN (St. Gervasi)

SC2 FORMACIÓ IDIOMES

25 Dte.

CLUB SUBSCRIPTORS

Més informació a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius
Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la al 902 481 482

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

Elsúltims90minutsdevida

Recordeseldiaquevasaprendre
acordar-te lessabates?

Eldiaadiademolts infants i jovespenjad�unfil

Assolir reptesambelpropiesforçéselprimerpas

persercapaçdetirarendavant, comeldiaque

aconsegueixescordar-te lessabates

Nodeixisqueel seupass�aturi. Ajuda�ns

Tel. 93 317 00 13
“La Caixa”2100-3001-62-2500027076 – Catalunya Caixa 2013-0087-16-0200448775

www.casaldelsinfants.org
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