
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

audiovisuals
Vídeo La galeria Joan Prats 
presenta Dérive Veneziane, una 
videoprojecció que l’artista Antoni	
Muntadas dedica a Venècia. 
Balmes, 54. 19.00 hores.

cine
Filmoteca Projeccions d’avui (plaça 
de Salvador Seguí, 1. 4 €): 
3Ingrid	Bergman. En el cicle que 
commemora el centenari del 
naixement de l’actriu sueca, projec-
ció de Las campanas de Santa 
María, de Leo	McCarey. 17.00 h. 
3In	memoriam.	El cicle dedicat a 
Vicente	Aranda i Christopher	Lee 
projecta El Lute (camina o revienta), 
d’Aranda (18.30 h), i El retorn dels 
mosqueters, de	Richard	Lester 
(21.30 h). 
3Clàssics. They drive by night, film 
de Raoul	Walsh a Clàssics d’ahir i 
de demà. A les 20.00 hores.

Curtmetratges	Última sessió del 
Mecal Rooftop, cicle de curts a la 
terrassa de l’Hotel Silken, avui amb 
un programa titulat Best of estiu. 
Diagonal, 205. A les 20.30 hores. 
Gratuït.

conFerències
Masquefa Trobada amb Daniel	
Santiño, que parlarà del seu thriller 
judicial Los crímenes del opio. 
Biblioteca. Rogelio Rojo, 5. 19.00 h.

exposicions
Emergent La galeria Trama obre 
l’exposició del concurs Art<35, 
dedicat a la jove creació en els 
camps de la pintura i la fotografia. La 
mostra presenta cinc peces dels 10 
joves artistes guanyadors del 
concurs. Petritxol, 5. De 10.30 a 
14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. Fins 
al 26 de setembre.

Sabadell	Inauguració de L’aventura 
d’aquell jove reporter belga al Tibet, 
una exposició que commemora el 
65è aniversari de la conquista de 
l’Annapurna i el 50è aniversari de la 
publicació en català de l’àlbum 
Tintín al Tibet. Espai Fundació 
Sabadell. De la Font, 25. A les 19.00 
hores. Entrada lliure.

FesTes
La	Bordeta La festa major d’aquest 
barri continua amb rua amb els 
Tabalers de Sants (carrer del Fènix. 
20.00 h), espectacle d’humor amb 
Maite	Carreras (carrer Baix Jocs 
Florals. 22.00 h) i música amb el Trio	
Joan	Bases (pl. de Súria. 22.30 h).

llibres
Política Miquel	Iceta, candidat del 
PSC a la presidència de la Generalitat, 
presentarà el seu llibre Icetadari. 
Paraules per al diàleg. Llibreria Alibri. 
Balmes, 26. A les 12.00 hores.

Sabadell	Presentacions a: 
3Librerío	de	la	Plata. L’editor Pablo	
Sierra	i el periodista Adrián	Arroyo 
presentaran el número 1 de la revista 
Negratinta, que inclou un especial de 
Bòsnia i un monogràfic de l’Uruguai. 
Sant Jaume, 8. 20.00 hores. 
3La	Llar	del	Llibre. Presentació del 
llibre Let Catalonia Vote, de Ramon	
Tremosa. L’acompanyarà Joan	B.	
Casas. Sant Antoni, 20. 19.30 h.

música
‘Concerts	horitzontals’ Cicle que 
organitza un licor i que permet al 
públic interactuar amb els músics. 
Avui, amb Niños	mutantes. 
Mamarosa Beach. Passeig del Mare 
Nostrum, 19. 20.30 h. Gratuït (invita-
cions a www.disaronnoterrace.es)

Clàssica	El festival de música 
clàssica Fesimcat programa avui un 
concert del Quartet	Renaixement 
de corda. Biblioteca de Catalunya. 
Hospital, 56. 20.30 hores. Gratuït.

Tarragona

FesTes
Tortosa Comencen les festes de la 
Cinta amb rua de gegants i bestiari 
popular (des del parc Teodor 
González. 19.30 h), concert 
d’obertura i ball amb La	Principal	
del	Llobregat (Auditori Felip Pedrell. 
23.00 h) i nit de discjòqueis al passeig 
central del parc (1.00 h).

homenaTges
Vila-seca Fuertes, un tast: homenat-
ge a la poetessa Gloria Fuertes, amb 
Sílvia	Comes (veu i guitarra) Simone	
Lambregts (violí). Jardí de la 
biblioteca. Tarragona, 7. 22.00 hores.

Girona

cine
Documental	del	mes Aquest cicle 
estrena avui El visionari. L’home que 
preveia l’economia mundial, de 
Marcus	Vetter. Museu del Cinema. 
Sèquia, 1. A les 19.30 hores. Gratuït.

Lleida

música
Cervera El grup de pop rock	Natiu 
tancarà el cicle d’estiu Música a la 
plaça Universitat. A les 20.00 hores.

Propostes xxxx. dia.mes. 2011

É s l’únic espai estable de 
Barcelona que ofereix això 
que en diuen teatre de butxa-

ca. Per això el seu nom: Microteatre. 
Aplica la fórmula del 15: una obra de 
15 minuts, en una estança d’uns 15 
metres quadrats i per a un màxim de 
15 espectadors. Va obrir el dia 2 de 
juliol en un flamant local de 300 me-
tres quadrats a Gràcia, barri amic 
d’iniciatives innovadores. Té cinc sa-
les petites en les quals presenta una 
programació mensual de 10 obres 
diferents repartides en dos torns 
(tarda i sessió golfa) que es represen-
ten cinc vegades seguides. O sigui, 
50 funcions diàries. Teatre breu pe-
rò intens.
 Darrere d’aquesta aventura hi ha 
l’actriu Llibertat Ribera i el periodis-
ta Marc Mayolas, que han apostat els 
seus diners, els de les seves famílies 
i els d’algun amic per una empresa 
en la qual creuen. «És un projecte ne-
cessari. Per a la gent de teatre, per-
què ens dóna l’oportunitat de treba-
llar i donar-nos a conèixer. I per al 
públic, perquè poden veure teatre 

BLANCA	ESPACIO
BARCELONA

15 minuts de teatre

arTs escèniques 3 microTeaTre barcelona

És l’única sala estable de microteatre que hi ha a Barcelona. Ofereix obres
de 15 minuts per a un màxim de 15 persones en només 15 metres quadrats.
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33 Clàudia Costas, Àlex Molero i els passatgers-espectadors, al ‘Vuelo 5551’, que es va representar a l’agost.

ÁLVARO MONGE

per allò de retre homenatge als orí-
gens. La d’agost, Per vacances. Obvi. 
Per elles és el fil conductor de les 10 
obres que es podran veure aquest 
mes de setembre, des d’avui fins al 
dia 27.
 «Una vegada escollit el tema, 
obrim un concurs de guions inèdits 
que durin un màxim de 15 minuts 
i s’ajustin a la idea escollida», expli-
ca la Llibertat. Però no valen sinop-
sis, ni improvisacions. Només tea-
tre pur. «Un comitè en valora el text, 
la qualitat artística i l’escenografia». 
Totes les propostes són professio-
nals. Algunes, de gent encara desco-
neguda. Altres, de personatges amb 
caixet. En el menú del setembre –la 
majoria comèdies– es pot veure una 
peça de David Trueba (Acierta y gana) 
i diversos actors forjats en les sèri-
es de TV-3: Mariona Ribas, Fèlix Her-
zog, Roger Batalla... «La vivència per 
a tothom, actors i públic, és molt in-
tensa», resumeix Ribera. H

professional a un preu assequible 
(quatre euros per sessió) i en la dosi 
que vulguin», explica Ribera.
 El teatre de proximitat, sense 
aquella quarta paret que separa esce-
nari i públic, no és nou a Barcelona. 
Se n’ha fet algun festival, alguna ac-
tivitat esporàdica i fa dos anys, una 
altra sala estable al Raval, Minitea3, 
que va funcionar 15 mesos i va dei-
xar diversos damnificats. Com la Lli-
bertat. «Va fracassar i molts actors 
ens vam quedar sense cobrar –re-
corda–. Però jo crec que va ser per 
una mala gestió, perquè el format va 
molt bé a Madrid».

‘PER	DINERS’	/ De fet, aquest Microtea-
tre barceloní forma part de la xarxa 
Microteatre, que va començar la se-
va singladura el 2009, quan mig cen-
tenar d’artistes van presentar un 
projecte anomenat Por dinero en un 
antic prostíbul madrileny. La idea va 
tenir èxit i ja s’ha estès per 12 ciutats 
del món, sis d’aquestes espanyoles.
 El funcionament en tots aquests 
microteatres és similar. Una progra-
mació mensual amb una temàtica 
comuna. Al juliol va ser Per diners, 

33	Microteatre	Barcelona.	Bailèn,	
194.	Dijous:	18.30	i	21.00	h.	Divendres	
i	dissabte:	19.30	i	22.00	h.	Diumenge:	
18.05	i	20.45	h.	Sessió:	4	euros.
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