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Barcelona ciutat

Com podem manifestar el nostre dret
a morir dignament? Inici d’aquest ci-
cle organitzat amb la col·laboració
de l’Associació Dret a Morir Dig-
nament.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1 (18 hores).

Big Data en l’estudi del cervell. Tertú-
lia a càrrec d’Albert Barqué i Joan
Guàrdia.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (19
hores).

La crisi d’Ucraïna. Tertúlia entre l’his-
toriador rus Serguei Sukhankin i l’ex-
perta ucraïnesa en relacions interna-
cionals Alla Hurska.
Seu de l’ICIP. Gran Via, 658 (19 h).

Bearn, un any parlant de literatura en
català. Presentació de Bearn, la revis-
ta digital de cultura que dirigeixen
Carles Domènec i Sebastià Bennasar.
Espai Mallorca. Plaça Vicenç Martorell
(19 hores).

Cicle... de casa nostra. Xerrada i pro-
jecció de la pel·lícula L’amic de la
mort, film basat en la rondalla catala-
na número 99 de les 662 recollides
pel folklorista Joan Amades.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19 hores).

El objetivo no es la inversión, sino la
desinversión (el caso Blablacar). Con-
ferència a càrrec de Luis Martín Cabie-
des, llicenciat en filosofia per la Uni-
versitat Complutense de Madrid i
analista financer.
UPF-IDEC. Balmes, 132 (19 hores).

‘El Missatge Retrobat’ i ‘La Gnosi uni-
versal’. Xerrada sobre aquests lli-
bres, a càrrec de Pere Sánchez, histo-
riador.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

Lo que a nadie le importa. Presenta-
ció d’aquest llibre de Sergio del Moli-
no, amb Jordi Corominas i l’autor.
La Central del Raval. Elisabets, 6
(19 hores).

Un llop a la vora del foc. Apunts d’un

temps i d’uns llocs. Presentació d’a-
quest llibre de relats d’Enric Satué, a
càrrec de Joan Manuel Serrat.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Farinelli, il castrato. Cinefòrum amb la
projecció d’aquesta pel·lícula de
Gérard Corbiau, Estats Units, 1994.
Es tracta d’un film sobre la vida i la
carrera del cantant d’òpera italià Car-
lo Broschi, conegut com Farinelli, con-
siderat un dels cantants castrat més
famós de tots els temps. V.O.S
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1 (19.30 hores).

Algerie, tours/detours. Projecció
d’aquest documental, Algèria, 120
min. VO àrab amb subtítols en català.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores). Gratuït.

La natura, font d’espiritualitat. Diàleg
entre Enzo Bianchi, escriptor i prior
de la comunitat monàstica de Bose
(Piemont, Itàlia), i Francesc Torralba,
doctor en filosofia i teologia, catedrà-
tic de filosofia de la URL.
Reial Monestir de Santa Maria de Pe-
dralbes. Baixada del Monestir, 9
(19.30 hores).

¿Hay vida en la Tierra? Presentació
d’aquest llibre de relats de Juan Villo-
ro amb una conversa entre l’autor i
Rodrigo Fresán.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19.30 h).

Comer y no comer: una historia suda-
ca. El periodista i escriptor argentí
Martín Caparrós parla de l’Amèrica
Llatina, la regió del món amb més
desigualtats.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Nit d’òpera. Marta Casal, soprano, i
Marina Pelfort, piano, interpreten àri-
es de Mozart, Puccini, Strauss, Mas-
sa i Donizetti. 4 euros.
XXIII Guitarras. Ricart, 23 (20 hores).

La vida en el supermercat dels fàr-
macs. Diàleg entre el farmacòleg
Joan-Ramon Laporte i l’antropòleg
Àngel Martínez al voltant de la medi-
calització de la vida quotidiana.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(22 hores). Entrada lliure.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a Mostra de Teatre
de Barcelona entra a
la seva segona setma-
na per mostrar, com

cada any des de ja fa gairebé

20, des del 1996,
un bon grapat
d’obres de compa-
nyies que volen
projectar-se pro-
fess ionalment .
Fins al 29 d’octubre, una dese-
na de grups procedents de tot
Catalunya, però també de Va-
lència, Madrid o Bilbao, mos-
tren al teatre del Raval les se-
ves creacions. El mateix teatre
en el qual les obres guanyado-
res d’aquesta mostra seran ex-
hibides properament dins de

la seva programació estable.
La companyia deGironaVi-

ral 2.0, nascuda de l’escola Eò-
lia, proposa avui a la Mostra
l’espectacle Viral, una obra de
Jordi Faura ambientada en el
vintè aniversari de Google, un
moment en el qual la totpode-

rosa empresa ha
dissenyat una apli-
cació que es col·lo-
ca sota lapell i s’an-
ticipa als desitjos
dels usuaris.

Abans de llançar-la es du a ter-
me un test amb una inquietant
candidata. A Viral la succeirà
demà Retrato de familia, dels
madrilenys Teatro Atómico, la
història d’una família compos-
ta per una dona que té por
d’enamorar-se, un transvestit
que no surt de casa, una nena

que menja amb ansietat i un
gos que anhela anar a la lluna.
La propera setmana es po-

drà veure La forma de las co-
sas, la famosa i àcida peça de
Neil Labute a càrrec de la com-
panyia barceloninaArsperver-
sus. I Ens de Nos, companyia

deXavierLauder i VictòriaAr-
belo, mostrarà el seu Congost,
una tragicomèdia sobreels obs-
tacles de la vida cançons inclo-
ses. De cara a l’última setmana
la Mostra apostarà per Solos
–la unió de tres històries sobre
la solitud, la feminitat i lamort
deDarioFo iFrancaRame, Pe-
dro Lemebel i Angélica Lid-
dell dirigida per Jessica Wal-
ker–, i també per Delirio para
dos, una peça de Ionesco que
interpreta la companyia bilbaï-
na Txaika.c

Una escena
de Retrato de
familia, dels
madrilenys
Teatro
Atómico

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

MOSTRA DE TEATRE DE BARCELONA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La Mostra de Teatre de Barcelona està a punt de complir dues
dècades oferint un aparador perquè les noves companyies puguin
mostrar la seva feina. Fins al 29 d’octubre es podran veure al teatre
del Raval una desena de muntatges procedents de tot Catalunya,
però també de València, Bilbao i Madrid.

19a MOSTRA DE TEATRE DE
BARCELONA

Teatre del Raval. Sant Antoni
Abat, 12. Barcelona
Fins al 29 d’octubre

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

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

L’illa Diagonal Av. Diagonal, 557, Barcelona www.lilla.com / Tel. 93 444 00 00

Oferta vàlida fins al 30/11/14 o fins a exhaurir existències. Per recollir el talonari s’ha de presentar la targeta de Subscriptor de La Vanguardia al taulell d’Atenció al Client de L’illa

Diagonal. Per recollir la crema hidratant de mans, presentar-la a la botiga SABON.

Vine a L’illa Diagonal a recollir el teu Talonari
de Descomptes 2014 i emporta’t gratis
una crema hidratant demans SABON

Regal del Talonari 2014 de L’illa Diagonal i d’una crema
hidratant demans SABON
Gaudiràs de descomptes i regals a més de 160 botigues de moda,
complements i gastronomia mediterrània i internacional

Regal

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Elvirusdelnouteatre

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


