
Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Creu	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Sala	Montjuïc Continua aquest 
cicle de cine i música al castell de 
Montjuïc amb el jazz de Rubén	
Fernández, Andreu	Zaragoza i 
Zamak	String	Quartet (20.30 h), el 
curtmetratge Alex, de Laura	García 
(22.00 h), i la projecció de la 
pel·lícula Frances Ha, del nord-
americà Noah	Baumbach. 6 euros. 

Fnac	Projeccions gratuïtes a: 
3Triangle. Refugiado, de Diego	
Lerman. Pl. Catalunya, 4. 18 h. 
3L’Illa. Kaplan, d’Álvaro	Brech-
ner. Diagonal, 549. 19.00 hores.

Futbol En els Dilluns de Cinema de 
la Bibliomusicineteca projecció de la 
pel·lícula Kubala, los ases buscan la 
paz, d’Arturo	Ruiz	Castillo, i 
projecció d’un documental de 
l’equip de les cinc copes. Vila i Vilà, 
76. A les 19.00 hores. Entrada lliure.  

Racisme El centre cívic Sagrada 
Família projecta la cinta de Spike	
Lee Haz lo que debas. Provença, 
480. 21.00 h. Gratuït. 

exposicions
Lluís	Barba La retrospectiva Viatge 
en el temps pot visitar-se a la galeria 
Contrast fins al 30 de juliol. Consell 
de Cent, 281. Avui, de 17.00 a 
20.30 hores. Entrada lliure. 

Pere	Casaldàliga	La Casa Amèrica 
exposa la mostra Pere Casaldàliga. 
De professió l’esperança, amb 
fotografies de Joan	Guerrero i 
textos del bisbe emèrit de São Félix 
do Araguaia (Brasil) obtinguts de les 
seves cartes, poemes, cròniques i 
fulls pastorals. Còrsega, 299. 
Laborables, de 10.00 a 14.00 i 
17.00 a 20.00 hores. Entrada lliure. 

Japó El Centre d’Artesania 
Catalunya exposa Monozukuri: 
Hand mades in Japan, que es podrà 
visitar fins al 14 de setembre. Banys 
Nous, 11. De dilluns a dissabte, de 
10.00 a 20.00 h. Diumenges i 
festius, de 10.00 a 14.00 h. Gratis.

Joan	Ponç Mayoral Galeria d’Art 
exposa fins al 31 d’agost El enigma, 
una selecció de 17 obres. Consell 
de Cent, 286. D’11.00 a 14.00 i 
16.00 a 20.00 hores.

FesTes
Poble-sec Segueix la festa major a: 
3Carrer	Blai,	8. En el cicle de 
música Koska Taverna, Tarda de 
sarsuela amb Itziar	Espinar, Juan	
Carlos	Esteve i Víctor	Galiano. 
20.00 h. 

3Bodega	Saltó. Cultmusic amb 
Manolo	Da	Costa. Carrer Blesa. A 
les 22.00 hores.  
3Centre	cultural	Albareda. Taller 
de plàstica per a nens. Albareda, 22. 
A les 17.30 hores.

Mataró En la prèvia de la festa de les 
Santes, Les Esmandies Casal de Barri 
acull la Mostra de Gegants i cultura 
popular de Les Santes. Avui, taller de 
Mataró Dansa a càrrec d’Els	
Mestres	del	Gai	Saber, amb la colla 
Ball	de	Diables	de	Mataró. Ronda 
O’Donnell, 94 . A les 18.00 hores.     

Música
Solidària El Café	Chorale	de	Costa	
Rica, amb direcció de David	
Ramírez, i el Coro	de	Jóvenes	de	
Madrid, dirigit per Juan	Pablo	de	
Juan, actuaran a benefici de la 
fundació Mans Providents. Església 
de Sant Gaietà. Consell de Cent, 293. 
A les 20.30 hores.

Jazz Actuació de Big	Mama	
Montse	&	Sister	Marion. Milano. 
Ronda Universitat, 35. 21.00 hores. 

Sabadell	Segueix el 16è Festival 
Internacional de Música de Sabadell 
amb un concert de l’Orquestra	
Polifonia	Saint	André, de l’illa de la 
Reunió, dirigida per Pierre	Varo. 
Espai Cultura Fundació Sabadell 
1859. Font, 25. 22.00 h. 10 euros.

Pineda	de	Mar Concert del 
Testbourne	Community	School. 
Plaça de les Mèlies. 19.00 hores.  

Tarragona

Música
Reus Degustació musical de 
cançons populars, a càrrec de 
Carles	Belda. Biblioteca Central 
Xavier Amorós. Escorxador, 1. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

Girona

jornades
Roses Nit d’estrelles al castell, visita 
guiada i observació astronòmica, 
amb copa de cava. Castell de la 
Trinitat. A les 21.00 hores. 10 euros; 
menors de 7 anys, gratuït.   

Lleida

Música
Cervera En el marc del Festival 
Internacional de Música d’Estiu, 
concert De la polifonia al gòspel, a 
càrrec de l’orquestra i cor de la 
Polifònica	de	Puig-reig, sota la 
direcció de Ramon	Noguera. Pati de 
la Universitat. A les 22.00 hores.

A l’aire lliure, en un jardí de til·
lers i amb seients que envol·
ten en forma de cercle els ac·

tors, la companyia Parking Shakes·
peare assisteix cada tarda a la seva 
tradicional cita al parc de l’Estació 
del Nord per representar una obra 
del dramaturg anglès. Aquest any el 
títol elegit és Al vostre gust, un text 
còmic, intel·lectual, ambigu, pasto·
ral i d’embolic, que versa sobre 
l’amor i la recerca de la identitat.
 Llàtzer Garcia dirigeix aquesta 
versió de la més alegre de les comè·
dies shakespearianes, que fins al 2 
d’agost es representa a les tardes al 
parc de l’Estació del Nord. Segons 
el director, l’obra transcorre en dos 
espais diferenciats: la cort i el bosc 
d’Arden. «El món real i l’imaginari. 
L’espai real i l’espai mental. La rea·
litat i el somni. Això és el que més 
m’interessa del text. Aquesta dico·

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Shakespeare al parc

TeaTre 3 a L’aire LLiUre

La companyia Parking Shakespeare escenifica a les tardes fins al 2 d’agost la co-
mèdia ‘Al vostre gust’ a l’Espiral dels Til·lers del parc de l’Estació del Nord.

Propostes Dilluns 20.7.2015

33 La companyia Parking Shakespeare i tres escenes d’‘Al vostre gust’, l’obra que escenifiquen en un parc.

PàRqUING SHAKESPEARE

còlic Jacques, un personatge a l’al·
tura del millor Falstaff o Lear».
 L’obra està interpretada pels 
actors Òscar Bosch, Mireia Cire·
ra, Ester Cort, Adrià Díaz, Muguet 
Franc, José Pedro García Balada, 
Pep Garcia·Pascual, Carles Gilabert, 
Santi Monreal, Ricard Sadurní i Va·
nessa Segura. 
 La trama comença quan Rosalina, 
la protagonista, fuig de la cort i 
adopta nom i vestuari masculins 
amb què juga a ser un home que, 
per embolicar·ho encara més, in·
terpreta una dona davant Orlando, 
el seu enamorat, ignorant de la se·
va identitat real. Els diàlegs d’amor 
al bosc d’Arden no tenen res a enve·
jar als de Somni d’una nit d’estiu. H

tomia entre realitat i ficció. La pèssi·
ma realitat empeny els personatges 
a fugir en el món idíl·lic per excel·
lència», exposa Garcia, que no va 
dubtar a l’hora d’escollir Al vostre 
gust, quan la companyia li va propo·
sar que hi col·laborés.
 L’any 2005, Garcia va ser l’assis·
tent de direcció del muntatge d’a·
quest text que va dirigir Xicu Masó 
i que va obrir el festival Grec. «Des 
d’aquell moment, l’obra em pro·
dueix una estranya fascinació, per 
molts motius. És una comèdia, sí, 
però va més enllà de la situació 
d’embolics que fan riure. Té un 
gran poder poètic i és un dels mi·
llors cants a la felicitat i a la lliber·
tat que ens ha donat el teatre», con·
sidera el director, que recorda que 
apareixen dos dels personatges més 
magistrals de l’autor anglès. «La in·
trèpida i enginyosa Rosalina (pot·
ser la millor creació femenina que 
mai va fer Shakespeare) i el melan·

33	Parc	de	l’Estació	del	Nord.	Fins	al	
2	d’agost.	Cada	dia,	excepte		els	di-
mecres	22	i	29	d’agost.	19.00	h.	En-
trada	gratuïta	http://www.parking	
shakespeare.com/
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