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Barcelona ciutat

Cicle Clàssica: XV Cicle Clàssica a Les
Corts. Concert de veu i piano. Tots els
concerts començaran a les 18 hores
a la sala d’actes del Centre Cívic Rie-
ra Blanca.
Carrer Riera Blanca 1. A partir de les
18.00 hores. Preu, 5.89 €

Roddy Frame en concert. Roddy
Frame, l’ex cantant d’Aztec Camera,
presentarà el seu nou treball a Barce-
lona a la Sala Music Hall.
Rambla Catalunya, 2. De 21.00 a
23.00 hores. A partir de 20 €.

St. Teresa’s Chool Choir d'Anglaterra.
Cor femení de 50 noies sota la direc-
ció de Timothy Caister. Actuaran a
l’església de Sant Gaietà.
Carrer Consell de Cent, 293. A partir
de las 18.00 hores. Gratuït.

Cor Ripieno. El cor anglès Ripieno, so-
ta la direcció de David Hansell, oferi-
rà música sacra del Renaixement an-
glès i espanyol.
Església de St. George. Carrer Horaci
38. De 19.00 a 20.00 hores. Gratuït

Butoh performance+ docu ‘El alma del
baile’. La performance es titula Tiro
porque me toca i el documental Un
bailarín en busca del alma del baile.
El Arco de la Virgen.
Carrer de la Verge, 10. De 20.00 a
22.30 hores. Preu, 5 €

Residències Musicals 2014-2015.
Marc Heredia, pianista. Concert Solis-
ta amb obres de L.V. Beethoven, F.
Mompou, A. Scriabin, R. Wagner i F.
Liszt, entre d’altres.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92.
A partir de las 18.00 hores. Des de
10 €

Las criadas. La famosa peça de Jean
Genet traslladada a l’Espai d'Art Cin-
cómonos.
Consell de Cent, 283. A partir de les
19.00 hores. Des de 15 €

Il Pasticcio (El lío). Aquesta és la comè-
dia primogènita sortida d’una nova
companyia: Lazzi Comici. Al Centre Cí-
vic La Sedeta.
Carrer Sicília, 321. De 18.00 a 19.30
hores. A partir de 3 €

Barcelona

ARENYS (Maresme)
Per un sí o per un no. Obra presenta-
da per la Cia. Sala Muntaner amb
Lluís Soler i Manel Barceló en el Tea-
tre Principal Arenys de Mar.
Carrer Església 45-47. A partir de les
19.00 hores. Preu, 10 €.

MATARÓ (Maresme)
Concert per les Festes de Sant Simó.
L’Agrupació Musical del Maresme es-
tà formada per una trentena de mú-
sics amateurs i professionals. En-
guany fan 30 anys. A l’ermita de Sant
Simó.
Carrer Veïnat de Mata, 13. De 13.00 a
14.00 hores.

MONTCADA I REIXACH (Vallès Occ.)
II Fira de l’automòbil i II concentració
de clàssics i esportius. Amb estands de
venda de recanvis, merchandising, co-
leccionisme en miniatura, etcètera.
Mercat del vehicle nou davant del pa-
belló municipal Miquel Poblet.
Camí Font Freda, 3. Gratuït.

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
La llum de la Polifonia Barroca.
El cor de Cambra Fòrum Vocal i l'or-
ganista Vicenç Prunés sota la direcció
de Xavier Sans interpretaran obres
del barroc italià i alemany. A la parrò-
quia de Sant Esteve.
Plaça de l'església, 1. A partir de les
18.00 hores. 10 €

SANT CUGAT (Vallès Occidental)
Fira de col·leccionistes de perfum. Dins
del Mercantic, venda i intercanvi. Es
tracta de la dotzena edició d’aquesta
trobada de coleccionistes de perfum,
venda i intercanvi. Més de 25 exposi-
tors de miniatures de perfums.
Av. Rius i Taulet, 120. De 10.00 a
14.00 hores. Gratuït.

Girona

SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripo-
llès)
V Fira de la Carbassa. Aquesta és una
de les cites més populars de la tardor
a sant Joan. Parades de productes
amb carbassa, tastets, desgustació...
Plaça Anselm Clavé. Tot el dia. A les
11.00 hores, tret de sortida.

JOSEP SANDOVAL
Barcelona

Acàrrec de l’arriscada
promotoraElvira Váz-
quez, ElMolino arriba

al seuquart any ambunobjec-
tiu aconseguit: ha trobat el

seu lloc.Més enllà
de consideraci-
ons, comparaci-
ons i nostàlgies di-
verses, el local pot
presumir d’identi-
tat i barreja erotisme, burles-
que, acrobàcies i bon humor
amb elegància i aromes inter-
nacionals. I ho fa pràctica-
ment amb la mateixa compa-
nyia inicial, professionals en
estat de gràcia.
Dones espectaculars des de

la mateixa Lady Molino, Va-

nessa García, perfecta de to,
veu i cos, i alhora intel·ligent
coreògrafa, a Maite Fernán-
dez, passant per Aina Torné i
Geni Sánchez, que prodiguen
estil, temperament, fragilitat i
bellesa. I no queden lluny
d’aquestes consideracions els

homes de l’espec-
tacle, titulat
Show-Time. Gua-
nya per punts Ro-
ger Salvany: el nú-
mero de baralla

amb els pirates en pantalla (ja
un clàssic de la casa) és d’in-
creïble precisió. Els seus du-
ets amb Vanessa García
s’acosten a una increïble sen-
sualitat gimnàstica de bellesa
inaudita i alt voltatge. Genia
Tikhonkov no es queda enre-
re i té el seu número destacat.

De fet, tots disposen d’espai
per demostrar les seves apti-
tuds. Com Juli Bellot, que
oblida una mica el seu paper
demestrede cerimòniesd’im-
pecable tècnica.
Punt i a part per a Sebasti-

án i Susana, el Duo Karajan

els esborronadors equilibris
del qual sorprenen per la pro-
ximitat i percepció del risc.
Increïbles, magnífics. I sens
dubte, Banbury Cross, que hi
aporta el seu burlesque per
dues setmanes. Tots sota el
control de la incombustible
MercheMar, de veterana ha-
bilitat dirigint el personal.
Show-Time potser pateix de
números corals, però la tècni-
ca i la plàstica de la compa-
nyia comporta exhibicions in-
dividuals de càlida ovació. c

La companyia
en un
moment de la
funció de
Show-Time a
El Molino

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

ÀLEX GARCÍA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Molino celebra el seu quart aniversari amb un espectacle nou
que barreja erotisme, burlesque, acrobàcies i bon humor. Fins al dia
25 hi actuarà a més la princesa del burlesque Banbury Cross. De
limitades sessions setmanals, el local ofereix una sèrie d’espectacles
paral·lels en dies alternatius.

SHOW-TIME
El Molino. C. Vila i Vilà, 99
Dijous, 21.30 h; divendres i
dissabtes, 18.30 h i 21.30 h

www.elmolinobcn.com

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

Visita�ns a oferplan.lavanguardia.com

Vine de brunch
al Brut Bar
A mig matí sempre ve de gust picar alguna cosa. Et

proposem un deliciós brunch completíssim i a un preu

irresistible

Entra a Oferplan
i registra-t�hi

1

Selecciona
l�oferta i

COMPRA-LA

2

Bescanvia el cupó
a l�establiment

escollit

3

C/ Consell de Cent, 319 Barcelona

Brut Bar

55
Descompte

22�
Valor

� 12�
Estalvi

�� 10�
Preu

AQUEST CUPÓ INCLOU

Copa de benvinguda i aperitiu del dia

Menú Brunch amb degustació de 5 plats

Postres i café o infusió

oferplanLV

@oferplanLV

Segueix-nos

902 883 159

Truca�ns
(de dilluns a divendres de 9h a14h)

ElMolinoestàde festa

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

Recordeseldiaquevasaprendreacordar-te les sabates?Eldiaadiademolts infants i jovespenjad�unfil.

Nodeixisqueel seupass�aturi.
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