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Barcelona ciutat

Por una sociedad digital libre. Confe-
rència a càrrec de Richard Stallman,
especialista en programari lliure.
Tractarà aspectes ètics i polítics.
Institut Ausiàs March. Av. Esplugues,
38 (16 hores).

Samuel Beckett et les peintres. Confe-
rència a càrrec de Véronique Michel
diplomada per l’École du Louvre.
Llibreria Jaimes. València, 318 (16 ho-
res). 15 euros.

El Libano y su contexto internacional.
Conferència a càrrec de Tomas
Alcoverro, corresponsal de La Van-
guardia a l’Orient Mitjà.
CIDOB. Elisabets, 12 (18 hores).

Hipoglucemias: contrólalas, contróla-
te. Conferència-taller a càrrec d’Irene
Vinagre, endocrinòloga.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Girl rising. Projecció d’aquest docu-
mental de Richard E. Robbins, Holan-
da, 2014. 101 minuts, VOSE.
Institut Francès. Moià, 8 (18.30 h).

Mirabilia. Presentació d’aquest àl-
bum il·lustrat de Conrad Roset i Mile-
na Nonó.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

¡Turista lo serás tú! Presentació
d’aquest llibre que tracta el turisme
amb molt sentit de l'humor i propo-
sa algunes idees per viatjar d'una
manera inusual. a càrrec de Pablo
Strubell i Itziar Marcotegui, autors i
editors de l’obra.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

Últimos escritos. Presentació
d’aquest llibre de Josep Soler, en el
qual anuncia el cansament i la degra-
dació del nostre temps, incapaç de
reconstruir les seves ruïnes.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l'Àngel (19 hores).

Poesía lesbiana queer. Cuerpos y suje-
tos inadecuados. Presentació d’a-
quest llibre d’Elena Castro.
Llibreria Pròleg. Sant Pere més Alt, 46
(19 hores).

Món petit. Projecció d’aquest docu-
mental sobre Albert Casals, un jove
que esmou en cadira de rodes a cau-
sa d’una leucèmia als 5 anys.
SGAE. Passeig de Colom, 6 (19 hores).

Mosaico goes Reggae. El Mosaico Jazz
Trio interpreta clàssics del reggae
amb The Mañaners i Microguagua.
5 euros.
Sala Fènix. Riereta, 31 (21 hores).

Ninotchka. Projecció d’aquest clàssic
d’Ernst Lubitch, amb Greta Garbo i
Melvyn Douglas, 1939. i debat poste-
rior amb Lluís Bonet Mojica i José
M.ª Mayor Civit.
Parròquia del Pilar. Casanova, 175
(19 hores).

L’Oli de krill. Xerrada d’Ester Ale-
many, tècnica en dietètica.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (19.30 hores).

Barcelona, Ciutat de fàbriques.Presen-
tació d’aquest llibre de Mercè Tatjer
a càrrec del periodista Marc Andreu,
l’editora, Elisenda Albertí i l’autora.
Llibreria Jaimes. València, 318
(19.30 hores).

Faltaran metges a Catalunya els pro-
pers anys. És necessari la creació de no-
ves places a les facultats de Medicina
o noves facultats? Taula rodona amb
Lluís Jofre, director general d’univer-
sitats; Josep Arimanys, Fundació Uni-
versitària Balmes de la UVic, i Josep
Brugada, del servei de Cardiologia
de l’hospital Clínic.
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País. Basea, 8 (19.30 h).

Model de turisme,model de ciutat.De-
bat entre Lluís Franco Rabell, presi-
dent de la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona, i
Jordi William Carnes, director gene-
ral de Turisme de Barcelona.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19.30 hores).

Cançons sobre cançons. Última sessió
del cicle Música i Societat al Brasil
amb el músic Darly Maia, que en
aquest concert mostrarà al públic
exemples de les seves cançons.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l director del Teatre
Lliure, Lluís Pas-
qual, reconeix que
“lagentque femòpe-

ra no anem gaire sovint a veu-

re òpera”. Malgrat
això, l’any passat
va anar a l’antic
amfiteatre anatò-
micde laReialAca-
dèmia de Medici-
na de Catalunya per veure Di-
do reloaded, unapetita propos-
ta operística d’una hora crea-
da i dirigida per joves talents
catalans escampats per tot Eu-
ropa i impulsadapel cicleÒpe-
ra de butxaca i nova creació.
“Vaig arribar 20 minuts abans
i hi havia una cua immensa.

Després vaig entrar i vaig veu-
re i sentir un treball fascinant.
El llibret no només no feia fàs-
tic sinó que era fantàstic, i a
més trencava amb unmal cos-
tum, que és el maltractament
de la veu humana que durant
els últims 50 anys s’ha fet en

l’òpera contempo-
rània, que sembla
que tingui mania
als cantants”.
Pasqual, doncs,

va convidar els cre-
adors al Lliure. I a la seva seu
de Montjuïc hi seran des
d’avui i fins diumenge, però
amb una obra que ha crescut
ambuna segona part –premia-
da a Berlín– i un epíleg, i que,
amb el nou títol deDido reloa-
ded/Go, Aeneas, go!, recull el
mite de l’amor entre la reina

Dido i l’heroi troià Enees i el
porta als actuals dilemes d’Eu-
ropa. Dido ara és líder d’un
país endeutat del sud d’Euro-
pa i Enees un funcionari que
lluita utòpicament per unaEu-
ropa unida.
Els joves compositors

Xavier Bonfill, Raquel García-
Tomás, Octavi Rumbau i Joan
Magrané, la dramaturgaCristi-
naCordero i el director d’esce-
na Jordi Pérez Soler han cons-
truït, ajudats per internet per
comunicar-se–sobretot a la se-
gona part de l’obra, on pesen
més l’electrònica i el video-
art–, una al·legoria de l’Europa
actual que arriba a escena amb
les veusd’AnnaAlàs,MaríaHi-
nojosa i Joan Ribalta, el clari-
net deVíctorde laRosa i el vio-
loncel de Cèlia Torres.c

Una escena
de Dido
reloaded/Go,
Aeneas, go,
que arriba
avui al Lliure

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

MATTHIAS HEYDE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]L’Espai Lliure del Lliure de Montjuïc acull des d’avui i fins
diumenge ‘Dido reloaded/Go, Aeneas, go!’ una òpera composta
per joves talents catalans escampats per tot Europa i que a
partir del mite de Dido i Enees i de l’òpera de Purcell construeix
una al·legoria de l’actual i complicat moment del Vell Continent.

‘DIDO RELOADED/
GO, AENEAS, GO!’

Teatre Lliure de Montjuïc
Fins al 30 de novembre
www.teatrelliure.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

Vota l’artista musical
revelació de l’any aCatalunya
Entra a www.lavanguardia.com i vota als nominats en la categoria “Artista musical revelació de
l’any a Catalunya” de la 12a edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe de Catalunya.
Els 5 artistes més votats pel públic passaran a la final i el jurat donarà a conèixer el guanyador en
la gala de lliurament de premis del proper 15 de desembre.
Sortejarem 10 entrades dobles per assistir a la gala entre tots els participants.
Consulta l’estat de les votacions i la resta d’informació a ww.lavanguardia.com/participacion

Participa en la 12a edició dels Premis ARC!

Bonobos

Ebri Knight

Germà Negre

Halldór Már

Joana Serrat

Judit Neddermann

Obeses

Ol’ Green

Projecte Mut

Sara Pi

Escolta i vota als 10 nominats
a www.lavanguardia.com
(fins al diumenge 30 de novembre)

Unaòpera joveperEuropa

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


