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Barcelona ciutat

La Barcelonamaçònica. Un recorregut
per alguns dels llocs de Barcelona
més relacionats amb la maçoneria.
Plaça Vila de Madrid, 6 (de 10 a
12.30 hores). 12 euros.

Viatge amb el Beagle: la selecció natu-
ral. Activitat per a tots els públics.
Museu Marítim de Barcelona - Drassa-
nes Reials. Avinguda de les Drassanes,
s/n, (11.30 hores). 2.50 euros.

Bachcelona. Festival de Bach de Barce-
lona. El cor participatiu BZM i el BZM
Ensemble , amb Daniel Tarrida a l’or-
gue, i Pau Jorquera, director, inter-
preten BWV 9 Es ist das Heil uns kom-
menher, de Bach.
Basílica de Santa Maria del Mar (12
hores). Gratuït.

Convivència solidària. Jornada oberta
plena de contes, poemes, cançons.
humor, pensaments o monòlegs.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal,
35 (de 12 a 20 hores). 5 euros.

Piknic Electronik.Nova sessió d’aques-
ta proposta per a tota la família amb
tallers infantils, gastronomia i molta
música que en aquesta ocasió anirà
a càrrec de Pablo Bolívar, Maurice
Aymard o Gui Boratto entre d’altres.
Jardins de Joan Brossa, Montjuïc (de
13 a 22 hores). 13 euros, menors de
12 anys, gratis.

Mágico Varieté. Espectacle de màgia
per a tota la família a càrrec de Bran-
do i Silvana.
Teatre Museu El Rei de la Màgia. Jon-
queres, 15 (18 hores). 12 euros.

Punch & Judy in Afganistan. Especta-
cle recomanat per a nens a partir de
8 anys en anglès a càrrec de la com-
panyia Stuffed Puppet Theatre. Expli-
ca la història d'en Nigel, un titellaire
que arriba a Afganistan. 9 euros.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (avui,
19 h, dilluns, 28, i dimarts, 29, 20 h).

Molt soroll per no res. La companyia
Parking Shakespeare representa
aquesta obra de Shakespeare a l’aire
lliure i amb el públic fent rotllana al
voltant dels actors.
Parc de l’Estació del Nord (19 hores).

Concerts depetit format. Concert a càr-
rec de Caïm Riba. Gratuït.
Jardins del Teatre Grec (20 hores).

XXI Festival Internacional de Carilló de
Barcelona. Últim concert del festival
a càrrec d’Anna Maria Reverté, cari-
llonista, i MartaMathéu, soprano. In-
terpreten Grans clàssics per a una nit
d’estiu.
Pati dels Tarongers del Palau de la Ge-
neralitat (21 hores). Gratuït.

Barcelona

L’AMETLLA DEL VALLÈS (V. Oriental)
El Judici. Peixospeixeres Teatre repre-
senta aquesta obra que transcorre
l’any 2088, la crisi econòmica lluny
de millorar s’ha agreujat. En Robert
Cervera realitza una estafa que trau-
rà la pitjor part de tots els implicats.
Drusa. Falcó, 4 (20 h). Gratuït.

CABRERA DE MAR (Maresme)
Concerts d’estiu a Mas Pujol. Concert
de Maria del Mar Bonet. 20 euros.
Mas Pujol. Carretera de Vilassar de
Mar a Argentona, km, 2,7 (21 hores).

LA GARRIGA (Vallès Oriental)
Flauta travessera i orgue. Concert de
Joan Castillo, orgue, i Marc Farré,
flauta travessera.
Capella Religioses Franciscanes.
Cardedeu, 25 (18 hores). Gratuït.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA (Anoia)
Los Gavilanes. Sarsuela en tres actes
ambmúsica de Jacinto Guerrero, i lli-
bret de José Ramos Martín, a càrrec
de l’Orquestra Aula Lírica de
Granollers i la coral Sant Sadurní,
Danzalarriba.
Teatre del Casal Català. Joan Vallès,
30 (22 hores). 12 euros.

Girona

OLOT (Garrotxa)
Música al parc. Concert de fados amb
la cantant Nevoa.
Parc Nou. Avinguda de Santa Coloma,
43 (18.30 hores). Gratuït.

PERALADA (Alt Empordà)
Música simfònica. Concert del conjunt
simfònic Sutton Music Service, de gi-
ra per Catalunya. Gratuït.
Claustre de Sant Domènec (20.30 h).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E ncara sense deixar
de ser fidels a la
Schubertíada de
Vilabertran –on tor-

nen aquest estiu (30 d’agost)

després de l’èxit
amb la integral de
quartets de Schu-
bert que van oferir
en les dues últi-
mes edicions–, el
Quartet Casals fa avui el seu
debut al veí festival de
Torroella deMontgrí, onenca-
ra no havia tingut oportunitat
de tocar i on el conjunt, format
pels violinistes Vera Mar-
tínez-Mehner i Abel Tomàs, el
viola Jonathan Brown i el vio-
loncel·lista Arnau Tomàs, ofe-

rirà un recorregut pel món
dels quartets de corda des de
finals del segle XVIII fins a
mitjans del XX. Això és, el
Quartet de cordes núm. 19 en
do major Las Disonancias, de
Mozart, el núm. 1Metamorfo-
sis nocturnes de Ligeti i també

elNúm. 1endoma-
jor de Brahms.

Assidus ja a sa-
lesde referència in-
ternacional, com el
Wigmore Hall de

Londres (la que els va encarre-
gar la integral de Schubert), el
CarnegieHall de Nova York, el
Musikverein de Viena o la Cité
de laMusiquedeParís, elQuar-
tet Casals s’ha guanyat a pols el
reconeixement com el primer
quartet espanyol ambuna relle-
vant carrera internacional. La

crítica en destaca especialment
el gran registre de sonoritats, i
ja de bon principi es va creure
en ells més enllà de les nostres
fronteres. “Un quartet per al
noumil·lenni”, publicava Strad
Magazine el 1997, acabats de
constituir com a grup.

Lustres després, els Casals,
que resideixen a Barcelona,
donen classes a l’Esmuc i te-
nen temporada pròpia a L’Au-
ditori, tenenun ampli reperto-
ri editat per Harmonia Mun-
di, des d’autors del període
clàssic fins a música del segle
XX.De fet, han rebut una pro-
funda influència de composi-
tors vius com György Kurtág.
El seu últim enregistrament
és l’oratori instrumental de
Haydn Les set últimes parau-
les de Crist.c

Jonathan
Brown, Abel
Tomàs, Vera
Martínez-Me-
hner i Arnau
Tomàs
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TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Quartet Casals fa aquest estiu doblet empordanès: avui debuta
al Festival de Torroella, on podrà comprovar la qualitat de l’acústica
de l’Espai Ter, mentre que a finals d’agost actuarà, com ja és cos-
tum, a la Schubertíada de Vilabertran, aquest cop interpretant el
Quintet en La major de Mozart, amb la clarinetista Ona Cardona

QUARTET CASALS
Festival de Torroella
Auditori Espai Ter

22 hores
De 19 a 42 euros

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Cada domingo

ElsCasals,unEmpordàde luxe

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


