
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
Ecumenòpolis Vuitena sessió 
d’aquest cicle del Col·legi d’Arquitectes 
amb el documental Christiania, 40 
years of occupation, de Robert	
Lawson i Richard	Jackman. Plaça 
Nova, 5. 19.00 h. Gratuït.

LATcinema	Projecció del 
documental peruà Las Damas 
Azules, de Bérengère	Sarrazin. La 
Casa Amèrica. Còrsega, 299. A les 
20.30 hores. Entrada lliure.

L’Hospitalet El cicle de cine negre 
de la biblioteca La Bòbila programa 
Bajo sospecha, de Stephen	
Hopkins. Plaça de la Bòbila, 1. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

debaTs
Pintura Martín	Frías conversarà 
de Pintura amb Antonia	Cortijos a 
la Fundació Sierra i Fabra. Carreras 
Candi, 80. 19.00 h. Gratis.

Gil	de	Biedma L’Ateneu 
Barcelonès organitza l’acte Poesia i 
amistat. Recordant Jaime Gil de 
Biedma. 25 anys després de la seva 
mort, amb l’actor Mingo	Ràfols. 
Canuda, 6. 19.00 hores. Gratuït.

9	Barris	Acull En el marc 
d’aquestes jornades, taula rodona 
Dret d’asil, de què parlem?, amb la 
participació de Ramón	Lobo i José	
María	Mena. La Masia de la 
Guineueta. Ca n’Ensenya, 4. 19.00 h.

Vilassar	de	Mar	Acte en record 
d’Ernest	Lluch als 15 anys de la 
seva mort amb el diàleg L’economia 
en un món desigual, amb Josep	
Maria	Bricall i Antoni	Castells. 
Biblioteca Ernest Lluch. Santa 
Eulàlia, 66. A les 19.00 hores.

exposicions
‘Plaquette	inédita’ Presentació de 
la Plaquette del fotògraf Carles	
Mercader La extinción del dino-
saurio, amb poemes de l’escriptor 
Carlos	Zanón. Centre d’Art Mutuo. 
Julià Portet, 5. 20.00 hores.

Fires
Solidària	L’Espai d’Art Puntoapar-
te acull un mercat benèfic de 
productes i artesania de Mali a 
benefici d’Ecos de Mali. Calàndries, 
10. De 18.00 a 21.00 hores.

Til·lers	Market Mercat especialitzat  
en moda, decoració i les millors 
apostes gurmet al cor de Pedralbes. 
Los Tilos. Passeig dels Til·lers, 1. 
13.00 a 23.00 hores.

FesTes
El	Clot-Camp	de	l’Arpa Havaneres 
amb el grup Harmonia. Plaça del 
mercat del Clot. A les 19.00 hores.

La	Sagrera	Segueix la festa a: 
3La	Barraca. Concert de sarsuela i 
boleros amb la Coral de TMB. Martí 
Molins, 29. A les 17.00 hores. 
3Envelat. Espectacle de cultura i 
danses urbanes (19.00 h) i concert 
jove amb Edge	of	Nothing, 
Elementos	enviados i The	
Delayers	Club (21.00 h). Plaça de 
l’Assemblea de Catalunya.

música
BIS Comença la sisena edició d’aquest 
festival amb El	pèsol	feréstec i Puput. 
Centre cultural Albareda. Albareda, 22. 
20.00 h. Gratuït.

Solidària Concerts a: 
3L’Aliança	del	Poblenou. Amb les 
corals Musicorum, SOM-night i 
Cor	de	la	Nit, a favor de l’associació 
in via. Rambla del Poblenou, 42. A les 
20.30 hores. Entrades: 8 i 10 euros. 
3La	Iguana. Amb Pere	Pèries i 
recital de Cristina	Company a favor 
d’Univers Àgatha Autisme. Rosés, 46. 
A les 20.00 hores. 5 euros.

‘Gràcia	amb	Marroc’ Concerts de 
I*mad	Amhra (20.00 h) i l’Orques-
tra	Àrab	de	Barcelona (22.00 h). La 
Sedeta. Sicília, 321. Entrada lliure.

Hop2015 Aquest certamen de 
danses urbanes programa avui 
actuacions de les companyies i artistes	
6ª	Dimension,	Funktion,	Kazuma	
Glen	Motomura,	Nouva’s i Skill	Inc. 
Centre cívic Tomasa Cuevas. Dolors 
Masferrer, 33. 21.00 h. Gratuït.

Tarragona

conFerències
Horta	de	Sant	Joan El topònim Orta 
als segles XII-XIV, a càrrec de Vicenç	
Subirats. Ecomuseu dels Ports. 
Pintor Picasso, 18. A les 21.30 hores.

Girona

debaTs
Palafrugell La Fundació Josep Pla 
organitza el col·loqui Pla-Gaziel. Dos 
homenots cara a cara, amb Manuel	
Llanas, Francesc-Marc	Álvaro i 
Xavier	Pla. Nou, 51. 19.30 hores.

Lleida

música
‘JazzTardor’ Concert de Kiko	
Berenguer	Quartet. Cafè del Teatre. 
Roca Labrador, 2. 22.30 h. 8 / 10 €.

L a Central del Circ és un lloc 
tancat al públic general, una 
fàbrica de talents ubicada al 

Fòrum que algunes vegades a l’any  
–poques– obre les seves portes per-
què tothom qui ho desitgi pugui co-
nèixer què es cou en els seus 3.000 
metres quadrats. L’EP (Extended Per-
formance) és una d’aquestes vega-
des, un esdeveniment que es realitza 
avui i demà i que brinda l’oportuni-
tat de veure de primera mà què es-
tan preparant quatre companyies 
residents en aquest espai.
 La iniciativa, que celebra la seva 
segona edició, intenta donar visibi-
litat a espectacles encara no acabats 
i en procés de creació, un moment 
molt íntim dels artistes al qual ha-
bitualment no té accés l’espectador. 
L’objectiu és doble. Per un costat, fa-
cilitar que el públic pugui prendre 
el pols al circ contemporani. Per l’al-
tre, donar a les companyies l’ocasió 
de presentar la seva obra (o una part) 
en condicions tècniques òptimes i 
davant d’un auditori real.
 Les dues sessions d’aquest segon 
EP se celebren avui i demà. En ca-
da una d’aquestes dues sessions, les 
quatre companyies seleccionades  
–Circ DO, Dulce Duca, Güd Factory 
i MRMR Bros– oferiran una degusta-
ció de les seves obres futures en pe-
ces de 20 minuts cada una.
 Que ningú esperi trobar circ con-
vencional. Els projectes que desen-
volupen les companyies en residèn-
cia a La Central del Circ ofereixen 
una mirada molt avantguardista a 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Un tast del circ actual

arTs escèniques 3 ‘exTended perFormance’

La Central del Circ presenta el treball de quatre companyies residents, una mena
de degustació dels muntatges que aquests grups mostraran en sales o festivals.
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33 A dalt, ‘Not gay’, de MRMR Bros. A sota, ‘Um belo dia’, de Dulce Duca.

 

eix figures acrobàtiques 
sense l’ajuda d’objec-
tes ni escenografia. Dul- 
ce Duca construeix Um 
belo dia amb un espec-
tacle molt visual d’ales, 
flors i papallones. Karma 
és la proposta que mos-
trarà el novíssim col-
lectiu Güd Factory. La ja 
llarga amistat de Mathi-
as i Matin, els dos inte-
grants de MRMR Bros, ha 
provocat situacions es-
tranyes i malentesos que 

ells exploren ara en el seu muntat-
ge Not gay. H

les arts circenses que va més enllà de 
les acrobàcies, els equilibris i el mim 
i transiten pels terrenys de les arts 
escèniques, la dansa i l’experimen-
tació.
 A Vacío, el grup Circ DO constru-

33	La	Central	del	Circ.	Moll	de	la	Ve-
la,	2.	Avui	i	demà,	a	les	20.00	hores.	
Entrada:	8	euros	(reduïda:	6	euros).

El Pavelló de la Puríssima del Recin-
te Modernista de Sant Pau acull Japa-
nese Photography from the 1970’s to the 
Present, una exposició que ensenya 
l’evolució de la fotografia japonesa 
des dels anys 70 fins a l’actualitat i 
que, a la vegada, explora el desenvo-
lupament del videoart com a part de 
la identitat al Japó.
 El projecte expositiu, que impul-
sen La Casa Àsia i la Japan Foundati-
on, consta de dues partes. La prime-

exposiciÓ

Fotos	i	vídeos	
del	Japó	actual

ra està comissariada per Ray Masuda 
i exhibeix una selecció d’imatges re-
alitzades durant quatre dècades per 
més de 20 fotògrafs, com Daydo Mo-
riyama, Nabuyoshi Araki, Kazuo Ki-

tai, Shuji Yamada i Hiro-
mi Tsuchida (al costat 
d’aquestes línies, una de 
les seves fotografies). La se-
gona part de la mostra 
presenta una selecció de 
videoart japonès que va 
de les primeres obres de 
pioners com Shigeko Ku-
bota, Takahiko Iimura i 
Yoko Ono a les creacions 
de referents d’aquest gè-
nere com Yasumasa Mori-

mura i Odani Motohiko.
 La mostra es pot veure fins al 29 
de novembre a Sant Antoni Maria 
Claret, 167. De 10.00 a 16.30 hores. 
Entrada al recinte: 8 euros. H
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