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Barcelona ciutat

Festa de laMercè al Poble Espanyol. El
Poble Espanyol celebra avui la Festa
de la Mercè per avançat, amb una
jornada de portes obertes i diverses
activitats familiars.
Poble Espanyol. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 13 (de 10 a 20 hores). Entra-
da gratuïta.

Tallers oberts del Poblenou. Última
jornada d’aquest cap de setmana de
portes obertes als tallers d’artistes i
espais escènics del barri.
http://tallerspoblenou.org/

L'Hora del Jazz - Memorial Tete Mon-
toliu. Jazz a l'hora del vermut amb
Ébano, amb la mescla de cordes del
contrabaix de Giampaolo i del guitar-
rista Bartolomeo (12 h) i About Ni-
na, una aposta segura per als
amants de la música de la nord-ame-
ricana Nina Simone (13 h).
Plaça de la Vila de Gràcia. Gratuïts.

Vermut Jazz Solidari. Vermut musical
amb l’Esperit de Vi Jazz Trio.
Gran Bodega Saltó. Blesa, 36 (13 h).
Entrada, una ampolla d'oli d'oliva per
a la iniciativa solidària Bona Voluntat.

Poetry Slam Barcelona. Torna aquest
campionat poètic en què el jurat són
els espectadors.
Plaça del Baluard del Poble Espanyol.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13 (de
18 a 20 hores). Gratuït.

Dia de Brasil. Dintre d’aquesta mos-
tra es projecta la pel·lícula O Mestre
e o Divino.
Cinemes Girona. Girona, 175 (18 ho-
res). 5 euros.

Música tradicional persa. Concert del
grup Naghmeh Saz, en el marc del
festival Àsia.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 hores).

Barcelona

CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental)
Sensacions profundes. Representació
d’aquest monòleg humorístic de
Nando Massaneda.
Teatre Casino de Caldes. Forn, 15
(18.30 hores). 6 euros.

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Fira d’Artesans. Última jornada d’a-
questa fira on s’hi poden trobar més
de 70 parades.
Centre del poble.

EL PRAT DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Bandes sonores de pel·lícules: del cine-
ma clàssic al cinema modern. Concert
de l’Orquestra de Cambra d'Acor-
dions de Barcelona (OCAB), dirigida
per Jesús Otero. 10 euros.
Cèntric Espai Cultural. Plaça Catalu-
nya, 39-41 (19 hores).

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
El dia a dia dels monjos. Itineraris gui-
ats. Reserves a l’Oficina de Turisme,
al telèfon: 936-759-952 o al correu,
turisme@santcugat.cat
Monestir. Claustre. Plaça del Monestir
(d’11 a 13 h). 8 euros.

SITGES (Garraf)
Festa major petita. Entre d’altres acti-
vitats avui hi ha el concert Orgue de
Santa Tecla, a càrrec d’Héctor París.
Interpreta obres de D. Buxtehude,
J.S. Bach i W.A. Mozart.
Església parroquial. Plaça del Baluard,
s/n (18 hores). Gratuït.

VALLROMANES (Vallès Oriental)
Fira de Tastets de Vallromanes - 4es
Jornades Gastronòmiques de Tastets.
Mostra gastronòmica, bodegues, cer-
vesa artesana, artesania, alimenta-
ció i productes ecològics, activitats ca-
nines o tallers infantils.
Av. Can Galvany, s/n (tot el dia).

Lleida

CERVERA (Segarra)
XVI Festival Orgues dePonent i del Piri-
neu2014.Concert del cor Euridice, di-
rigit per Maria Altadill, i acompanyat
a l’orgue per Arnau Farré. Interpre-
ten obres de Muset, Gumí, Saint-Sa-
ëns, Kodály i Casals.
Convent de Sant Agustí. Major, s/n
(18 hores). Gratuït.

Tarragona

REUS (Baix Camp)
48 Aplec Baix Camp. Sardanes amb
les cobles Jovenívola de Sabadell i
Reus Jove, i activitats paral·leles.
Santuari de la Misericòrdia (tot el dia).

TEO CAMINO
Barcelona

G
odoy es va enamo-
rar per primera ve-
gada als 4 anys,
quan el seu pare el

va portar a veure Laura d’Otto

Preminger. “Enca-
ra continuo somi-
ant amb ella”, con-
fessa l’humorista
uruguaià, que
aquesta nit estrena
el seu nou espectacle, Godoy y
yo, al Club Capitol, xou en què
utilitza per primera vegada
projeccions de tangos i esce-
nes de pel·lícules com El falcó
maltès, Set de mal o Forajidos.
“Emvenia de gust començar la
funció ambunhomenatge al ci-
nema negre americà i al tan-

go”, explica Godoy en un dels
seus monòlegs surrealistes.
Després de 5 anys amb Ve-

rás que todo es mentira, Godoy
porta a l’escenari una versió
de les seves bogeries a ritme
de tango. A través de somnis,
anècdotes i reflexions, sempre

a través de la ima-
ginació i la fanta-
sia, l’humorista
convida el públic a
viatjar a la fronte-
ra entre realitat i

ficció. “Tinc la sort de ser un
voraç somiador: per mi, somi-
ar, imaginar, inventar, crear,
utilitzar diametralment la fic-
ció, la il·lusió i la mentida em
fanmés lliure”, explica el vete-
rà còmic de 72 anys, que salta
d’un tema a l’altre amb facili-
tat sorprenent.

“Sóc un actor que xerra amb
el públic, un charlista, com en
diem a l’Uruguai, no em consi-
dero un monologuista”, diu,
abansde confessar,migdebro-
ma, que lamemòria li comença
a fallar, i queha acceptat unpa-
per a la sèrieAnclados (Telecin-

co) perquè el personatge va en
cadira de rodes i no parla. “Els
còmics fem televisió perquè, si
no, al teatrenovénenni a insul-
tar-nos”, explica l’humorista,
que encara té molta corda, ja
que tot seguit anuncia un es-
pectacle per als seus 80 anys:
“No serà d’humor. Parlaré del
que és un monòleg. Començo
ambels grecs, salto al teatre ro-
mà, i acabo amb un monòleg
d’El gran dictador, un altre de
Matar a un ruiseñor, i un de
meu per acabar amb humor”.c

Godoy, el
veterà còmic
de 72 anys,
declara ser
un “voraç
somiador”

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

CLUB CAPITOL

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Després de cinc temporades amb Verás que todo es mentira, el
còmic Godoy presenta ara: Godoy y yo. Escrita i dirigida per ell,
l’obra –ambientada en el cinema negre americà– convida a reflexio-
nar sobre la fina línia que separa la realitat de la ficció, acompanyat
per la veu en off de Manolo García (doblador de Redford i Costner)

‘GODOY Y YO’
Club Capitol

La Rambla, 138, Barcelona
Diumenge, a les 17,30 h
www.grupbalana.com

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