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Barcelona ciutat

ArxiuBolaño 1977-2003. Avui l'escrip-
tor Roberto Bolaño hagués complert
60 anys. Per celebrar el seu aniver-
sari el CCCB convida a una jornada
de portes obertes a l'exposició Arxiu
Bolaño 1977-2003; projeccions (de
11.30 a 14.30 h) i una lectura col·lec-
tiva i oberta on hi participaran Caro-
lina López, vídua de Bolaño, amics,
seguidors i lectors de l'escriptor
(16.30h a 19.30 hores).
CCCB. Montalegre, 5 (d'11 a 20 h).

Música del segle XX. De França a
Hongria. Concert del Cor de Noies de
l'Orfeó Català, amb Josep Surinyac,
piano, David Malet, orgue, i Buia
Reixach i Feixes, directora. 17 euros.
Palau de la Música (12 hores).

Redescobreix l’Ateneu. Visites guia-
des al Palau Savassona.
Entrada de carruatges de l’Ateneu Bar-
celonès. Canuda, 6 (12 hores). 4 eu-
ros, reserves al 933-436-121.

Tastet de cançons. Concert del Grup
Coral Horta i la Coral Concertante.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (12 hores). 4 euros.

Ex-It.Gala especial pel Dia Internacio-
nal de la Dansa amb la participació
de ballarins que han passat per It
Dansa i que ara estan a grans compa-
nyies internacionals. 15 euros.
Mercat de les Flors (17 hores).

XIV Cicle de Clàssica a Les Corts. El Duo
de Cadenza format per Mary Santa-
maria, clarinet, i Marta Augé, piano,
interpreta el programa Sons del Sud-
Sonidos del Sur.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1-3 (18 hores). 5 euros.

Musical Wings. Festival de música a
càrrec de grups infantils i juvenils de
l’Asociación Juvenil Carena, en soli-
daritat amb el projecte Haranbee.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (18 hores).

Barcelona

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (B.LLobr.)
Festa de les rodes. Al llarg del matí hi
ha circuits d’habilitat amb bicicletes i

patins, tallers per als petits amb cir-
cuit de patins i patinets, circuit de
karts amb pedals, actuació infantil
del clown Karoli i les seves acrobà-
cies.
Parc Pou d’en Fèlix (de 10.30 a 14 h).

IGUALADA (Anoia)
II Trobada Tartana. Jornada dedicada
al món de la tartana amb un mercat
artesanal, voltes en tartana, un con-
curs de pintura ràpida, un ralli foto-
gràfic, una exposició de tartanes.
Plaça Castells, barri Sant Agustí (de 9
a 15 hores).

MARTORELL (Baix Llobregat)
En el camí. La banda Artmònix presen-
ta el seu últim disc amb un concert al
mig del carrer.
Anselm Clavé (12 hores).

SITGES (Garraf)
Concert en record del mestre Pagès i
Busom. Concert a càrrec del Cor Jove
del Conservatori de Badalona, Jau-
me Cortadellas, travessera, Francesc
Pi, orgue, i la direcció de Montserrat
Pi. Aportació voluntària.
Església parroquial (18 hores).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Pen.)
Clàssica. L’Orquestra de Cambra del
Penedès amb el clarinetista Lorenzo
Coppola com a artista convidat, inter-
preta obres de Haydn i Schubert.
Auditori (19 hores). 18 euros.

Girona

PONTÓS (Alt Empordà)
Fira del Xai i la Llana. Al llarg del dia se
celebra aquesta fira amb exhibicions,
concursos, productes artesanals i visi-
tes al poblat ibèric del Mas Castellar.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Nura. Guiem Soldevila, músic, can-
tant i compositor menorquí, presen-
ta en concert el seu últim disc.
Cafè del Teatre (20.30 h). 10 euros.

OS DE BALAGUER (Noguera)
XXVI Trobada de Campaners - Fira de
la Campana. Durant tot el dia hi hau-
rà una fira. A les 10.30 hores comen-
çarà la mostra de tocs.
www.trobadacampaners.com

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

H
o teniamolt ama-
gat, però sí, és el
nebot del gran te-
nor Josep Carre-

ras i germà del director d’or-
questra David Giménez. Sergi

Giménez Carreras
(Barcelona, 1972)
va començar de jo-
ve tocant la guitar-
ra i desitjant con-
vertir-se en David
Bowie o FreddieMercury, pe-
rò la tradició que es vivia a ca-
sa, escoltar òpera i tocar la se-
vamare el piano, el va conduir
pel camí del tiet i un altre gran
amic, Jaume Aragall. Avalat
per ells, Sergi va fer classes
amb els que havien estat els
seus mestres, mentre paral·le-

lament estudiava Belles Arts i
treballava com a dissenyador
gràfic. “Fins que als 30, m’hi
vaig posar de debò: ara fa vuit
anys que em dedico totalment
al cant”, comenta.

No és la primera vegada
que actua a Barcelona: va fer
una gala benèfica a L’Auditori

amb Aragall, però
utilitza només el
primer cognom.
“Intento fer el
meu camí, crec
que amb la meva

veu i musicalitat no tinc mo-
tius per dependre del cognom
que m’obri portes. A més, les
crítiques són de vegades
menys benèvoles amb mi”.

Tot i la crisi, acaba de mun-
tar amb un soci de l’Uruguai
la productora Barmont (de
Barcelona i Montevideo). “El

primer que hem produït és
aquest Viva Verdi on canto
amb la soprano australianaMi-
chelle-Marie Francis Cook, es-
tablerta aquí, i amb diferents
barítons: avui serà l’uruguaià
AlbertoCaces, resident aEspa-
nya”. Ja són 12 els recitals que
du a les espatlles Viva Verdi

(Gijón, Bilbao, Santander...) i
en té almenys 15 més contrac-
tats fins al 2014. A Madrid, on
ara resideix Giménez, és més
difícil, els teatres només es llo-
guen, diu. El Tívoli, en canvi,
va amb un percentatge de ta-
quilla. Avui s’escoltaran aquí
moments de La Traviata, Il
trovatore, Nabucco, Macbeth,
La forza del destino i Don Car-
lo, amb laCoralCàrmina i l’Or-
questra Simfònica del Vallès
dirigits per M. Ángel Mar-
tínez Montés.c

El tenor Sergi
Giménez
Carreras
actua avui al
Tívoli amb
Viva Verdi
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TELÈFONS
ÚTILS

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

]El tenor Sergi Giménez Carreras, la soprano Michelle-Marie Francis
Cook i el baríton Alberto Cazes Spinoglio seran a Barcelona amb Viva
Verdi, espectacle que commemora el bicentenari del compositor amb
moments estel·lars de les òperes, imatges de la seva vida i una narra-
ció de la trajectòria. El Tívoli acull aquesta actuació única.

‘VIVA VERDI’
Gala del bicentenari

Teatre Tívoli
Casp, 12. Barcelona

18 hores (de 29 a 46 euros)

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