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Tàpies i Brossa. La poètica del paper.
Taller de quatre sessions mitjançant
el qual els participants podran experi-
mentar diferents procediments per
crear un Llibre-Art.
Fundació Antoni Tàpies. Carrer Aragó,
255 (de 16 hores a 20 hores). 120
euros.

Txell Sust, August Tharrats &Nono Fer-
nandez Trio. Concert a càrrec de Txell
Sust, veu, August Tharrats, piano. No-
no Fernández, contrabaix.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
carrer Barra de Ferro (a les 18 hores).
14 euros.

La forma de las cosas. Evelyn, una ex-
cèntrica estudiant d’art, apareix en la
vida monòtona d’Adam, un jove inse-
gur que està disposat a canviar la se-
va vida per ella.
Centre Cívic Urgell. Carrer Comte
d'Urgell, 145-147 (a les 19 hores).
Gratuït.

BarcelonaDrassanes per Àfrica presen-
ta a la Orquesta Africana de Barcelo-
na. SDRCA, Barcelona Drassanes per
Àfrica presenta en concert l'Orquesta
Africana de Barcelona, amb un con-
cert de dues hores de durada.
Sala Apolo 2. Carrer Nou de la Ram-
bla, 111 (a les 19.30 hores). A partir
de 10 euros.

Teresa Forcades presenta l'edició elec-
trònica de ‘La teología feminista en la
historia’. Seebook treu al mercat la
versió digital, però venuda en lli-
breries.
Abacus Còrsega. Carrer Còrsega, 269
(a les 19.30 hores). Gratuït.

Una Copa de Música. Concert inaugu-
ral del nou cicle Una Copa de Música,
per gaudir d'un bon concert i d'una
copa de cava brut nature Integral
Llopart.
L'Escola de Música de Gràcia. Carrer
Sant Lluís, 7 (a partir de les 20.30 ho-
res). 8 euros.

Cocktail & Swing: Anna Luna & Dry
Latino Trio. Concert de música de
Jazz- Swing.
Gran Hotel Havana Barcelona. Gran
Via Corts Catalanes, 647 (a les 19.30

hores). A partir de 12 euros.

Fink. El músic i productor Fink Green-
ball va canviar la música electrònica
per la música melòdica. El seu sisè àl-
bum, Hard believer, que desprèn rà-
bia i agressivitat, podrà escoltar-se
aquesta nit a la sala Bikini.
Bikini. Avinguda Diagonal, 547 (a les
20 hores). 24 euros.

AracaladanzaalMercat de les Flors. Tri-
logia de 3 espectacles de la compa-
nyia de referència en peces de dansa
per a tots els públics Aracaladanza.
Mercat de les Flors, Carrer Lleida, 59
Durant tot el dia. 8 euros.

Recuperart. Exposició de Joaquim
Riera en què es crea art ambmaterials
recuperats. Peces innovadores, rein-
venció d'objectes i de materials que
en ocasions l'autor troba al carrer i
que acaben convertits en obres d'art.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés
Avinguda Portal de l'Àngel, 21 6a
planta. Durant tot el dia. Gratuït.

Namaste. Exposició de dibuixos de
l'artista establert a Esplugues Manoj
Bunich nascut a Bhakthapur, Nepal.
L’objectiu d‘aquest jove estudiant de
2n de Batxillerat és desenvolupar la
seva trajectòria professional en l'àm-
bit del disseny i les belles arts.
Centre Cívic Sarrià. Carrer Eduardo
Conde, 22-24. Durant tot el dia.
Gratuït.

Visita guiada per The Gallery Barcelo-
na. Visita guiada en què es podrà
veure l'exposició col·lectiva homenat-
ge a Joan Margarit i Manuel Vilas.
Obres d’Oswaldo Guayasamín i Víctor
Mira.
The Gallery Barcelona. Carrer Aragó,
16. Durant tot el dia. Gratuït.

Vallès Occidental

Concert dels Solistes de l'OSV. Quartet
de corda i clarinet. Concert dels Solis-
tes de l'Orquestra Simfònica del Va-
llès. Els intèrprets són Javier Mateos i
Gala Cebotari als violins, Javier García
a la viola, Roman Boyer al violoncel i
Toni Galan al clarinet.
Teatre Principal Sabadell. Carrer de
Sant Pau, 6 (a partir de les 21 hores).
15 euros.

ALEJANDRO ESTEBAN
Barcelona

Molts nervis, tècnica
depurada i potència
de veu és el que ca-

racteritza els joves finalistes
del Concurs Internacional de

Cant Francesc Vi-
ñas que posa punt
i final aquesta tar-
dadesprésdenom-
broses audicions,
proves i unes semi-
finals molt renyides. Tot i
això, la música no acaba en el
Liceu i ésper aixòque els guar-
donats delectaran l’audiència
dos dies després amb la direc-
ció del rus Gueràssim Vo-
ronkov.
D’entre 607 concursants,

dels qualsúnicament 34 sónes-

panyols i la majoria vénen de
països asiàtics, queoscil·len en-
tre els 18 i els 35 anys, només
les 41 millors veus van arribar
a la semifinal emportant-se
l’aprovació del jurat format
per moltes personalitats del
món musical europeu entre

les quals desta-
quen la sopranoes-
panyola Enedina
Lloris, el tenorme-
xicà Francisco
Araiza i la soprano

búlgara Raina Kabaivanska.
En paraules d’aquesta última
respecte al mètode d’elecció
dels candidats al certamen:
“Busco sempre un focus sa-
grat, una llum. L’art ha de su-
blimar per no ser vulgar”.
La búlgara posa èmfasi.

d’igual manera que ho fan la

resta dels jutges, en la impor-
tància de la tècnica per sobre
de la capacitat sonora, ja que si
l’instrument del vocalista no
és exercitat des dels seus inicis
al món de la música, ense-
nyant les bases de la respiració
i de la postura corporal, la veu

s’atrofia al cap de pocs anys,
provocant la desaparició del
cantant dels escenaris.
ChristinaScheppelmann, di-

rectora artística del Gran Tea-
tre del Liceu i integrant del ju-
rat, ha comentat sobre els esco-
llits: “Tenen bon nivell en ge-
neral, encara que hi ha de tot.
Gentqueno saps comhanarri-
bat fins allà i d’altres quehauri-
en d’estar cantant ja”. A més,
des de l’organització del con-
curs han promès “una final
molt atractiva”.c

Agurto i
Tretyakova,
guardonades
a les passades
edicions del
certamen
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ARXIU

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El 52è Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas arriba a la
seva cloenda aquest vespre al Gran Teatre del Liceu amb la prova
final en la qual es decidiran els guanyadors del certamen. Diumenge
a les 18 h els guardonats oferiran un concert amb l’Orquestra Simfò-
nica del Liceu sota la batuta de Gueràssim Voronkov.

CONCURS FRANCESC VIÑAS
Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59
Avui a les 15 h

www.liceubarcelona.cat

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