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Barcelona ciutat

Nit Casagemas. De 18 a 20 h, entra-
da a l’exposició Casagemas, l’artista
sota el mite, i de 20 a 22 h, projecció
de la pel·lícula La vie de bohème,
d’Aki Kaurismäki. Activitats gratuïtes.
Mnac. Palau Nacional de Montjuïc.

Diabetis i Escola. Conferència a càrrec
de Sara Casals, dietista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Com s’està construint la hisenda cata-
lana. Conferència a càrrec de Joan
Iglesias, autor del llibre Una hisenda
a la catalana.
Fundació CatDem. Casp, 80 (19 h).

Economia civil, una economia del bé
comú. L’economia com si la persona
tingués importància. Conferència de
Pere Guinjoan, economista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Club de cinema. Núria Vidal parla de
Febrer, un mes de premis, ja que en
aquestmes es donen premis cinema-
togràfics com els Oscar, Goya, Gaudí,
Feroz, Sant Jordi o Fotogramas.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Atrévete. Presentació d’aquest llibre
de narrativa eròtica de Mariel Rug-
gieri.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

II Jornades d’Arqueologia (i 2): L’im-
pacte del Ral·li Dakar en el Patrimoni
de l’Humanitat. La professora Rosario
Orellana aborda l’impacte del Dakar
en el patrimoni a Llatinoamèrica.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

Canvi cultural a Catalunya.Debat amb
Alberto Castellon, especialista en
màrqueting, Roger Guasch, director
general del Liceu, i Jofre Llombart,
sots-director d’El món a RAC1.
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País. Basea, 8, 1er 1a
(19.30 hores).

Trobada amb un autor. Trobada amb
Maylis de Kerangal, autora de Repa-
rar els vius. Traducció simultània.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Jazz. Jam session a càrrec dels alum-
nes i mestres del grau superior del
Taller de Músics. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Tenemos internet, Dios no ha muerto.
Nuevas tecnologías desde la mirada
de un psicoanalista. Presentació
d’aquest llibre de Jorge Schvartz-
man, a càrrec de Roberto Goldstein,
Raúl Vaimberg, Mauricio Santín i
l’autor.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(20 hores).

Música per l’ànima. Tahadi són tres
músics (Nacho Peres, tabla, Ravid
Goldschmidt, hang, i Victor Carol, did-
geridoo) gens convencionals que
practiquen l’art d'extreure els sons
orgànics dels seus instruments.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20 hores).

Lucrècia. Representació d’aquesta
obra de Joan Ramis, dirigida per
Sergi Marí. 15 euros.
Teatre La Seca Espai Brossa. Flassa-
ders, 40 (de dimecres a dissabtes, 20
hores, diumenges, 18.30 hores).

De Vivaldi i Mozart a Sarasate. El lle-
gendari violinista Ashot Tigranyan ac-
tua amb la seva orquestra, la Classi-
cal Concert Chamber Orchestra.
Palau de la Música Catalana (20 ho-
res). De 20 a 60 euros.

Què sónels aliments funcionals?Xerra-
da a càrrec de Iolanda Roma, dietis-
ta i nutricionista.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (20 hores).

Música descriptiva a través del quartet
de corda. Concert del Quartet Aloma.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
(20.30 h). Gratuït.

Yexza Lara & Lina Lomanto. Concert
d’aquestes dues joves intèrprets i
compositores que s’expressen a tra-
vés de la improvisació basada en la
música americana. 6 euros.
Sala Fènix. Riereta, 31 (21 hores).

BSW Balboaneu. Jam gratuïta i ober-
ta a tothom dedicada al ball balboa.
Bar del Teatreneu. Terol, 26 (de 21.30
a 23.45 hores). Cal consumir.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A
quest cop l’Associa-
cióAmics de l’Òpera
de Sabadell que pre-
sideixMirnaLacam-

bra se l’ha jugada. Sense sortir

del repertori bel-
cantista, s’ha atre-
vit a programar un
títol operístic no
tan conegut per al
gran públic però
que suposaunadeclaraciód’in-
tencions del compositor Gioa-
cchino Rossini en el tracta-
ment de les veus. Parlem de
L’italiana in Algeri, una òpera
còmica en dos actes que es va
representar per última vegada
al Liceu fa més de trenta anys,
a la temporada 1982-83.

Obra de joventut de Rossini
amb llibret del també italiàAn-
gelo Anelli i estrenada al tea-
tre San Benedetto de Venècia
el 1813,L’italiana inAlgerinar-
ra la història d’Isabella, una ita-
liana, efectivament, quemarxa
a Algèria per aconseguir la lli-

bertat del seu esti-
mat, Lindoro, es-
clau del poderós
Mustafá.
Aquestaproduc-

ció d’Amics de
l’Òpera de Sabadell per a Òpe-
ra a Catalunya que s’estrena
avui a La Faràndula compta
amb direcció musical de San-
tiago Serrate (dirigeix el cor
Daniel Gil de Tejada), amb di-
recció escènica de Carles Or-
tiz, i amb un elenc de magnífi-
ques i fresques veus catalanes.

Començantper lamezzosopra-
no de brillant coloratura Lau-
ra Vila, en el paper d’Isabella;
el baix-baríton Toni Marsol,
com l’impactant Mustafá, o
Joan Ribalta com a Lindoro,
un tenor lleuger que està fent
una espectacular carrera aAle-

manya. Així mateix canten el
baríton Carles Daza (Taddeo),
la soprano peruana guardona-
da alViñas 2014XimenaAgur-
to (Elvira), el baix-baríton
XavierAguilar (Haly) i lamez-
zo brasilera Carla Mattioli
(Zulma).
L’obra es veurà a Sabadell

també el divendres 20 i el diu-
menge22.Després surt de gira
per teatres de Catalunya: el 24
al Fortuny de Reus; el 4 de
març al Kursaal de Manresa, i
el 6 de març a Sant Cugat.c

Daza, Marsol,
Vila, Agurto,
Mattioli,
Aguilar i
Ribalta en
una escena

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

DR. XAVIER GONDOLBEU

TELÈFONS
ÚTILS

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

]L’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell presenta a La Faràndula
un títol curiós del repertori rossinià, una òpera còmica de joventut
titulada ‘L’italiana in Algeri’, amb la qual el compositor es reafirma-
ria com a mestre en el tractament de les veus. L’obra es veurà tam-
bé els dies 20 i 22 i després sortirà de gira amb Òpera a Catalunya

L’ITALIANA IN ALGERI
XXXIII Temporada Amics de

l’Òpera de Sabadell
Teatre La Faràndula

21 hores

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

WEB: Entra a viatges.racc.cat i introdueix el codi VANG14 per a obtenir un descompte extra segons la naviliera.

Per a obtenir l’assegurança d’assistència en viatge gratuïta, envia un e-mail a viatges.atv-web@racc.es

AGÈNCIES DE VIATGES RACC: Presenta la targeta de Subscriptor de La Vanguardia

TELÈFON: Truca al 93 208 70 00 i identifica’t com a Subscriptor de La Vanguardia

Finsaun70%dedte.+Assegurançad’Assistènciaenviatge
de regalenelMESDELSCREUERSambRACCViatges

· Preus rebaixats fins a un 70%
· Paga ara un depòsit* de 60€ per passatger i sense despeses d’enviament
· Fins a 250€ de regal per afegir serveis addicionals
· Més avantatges addicionals: Paquet de Begudes, Crèdits a bord, etc.

Oferta vàlida durant el mes de febrer (de l’01/02/15 al 28/02/15) per al Subscriptor de La Vanguardia i els seus acompanyants, reservant
amb més de 60 dies d’antelació a la data de sortida. *No reemborsable. Consultar condicions a viatges.racc.cat.
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