
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
Mut	Projecció de La gran 
persecució, una antologia 
d’homenatge a les escenes d’acció 
del cine mut, amb Buster	Keaton,	
Lillian	Gish i Douglas	Fairbanks, 
entre altres. BiblioMusiCineteca. Vila 
Vilà, 76. A les 19.00 hores.

Italià Projecció d’El pisito, del 
director	Marco	Ferreri.	Fnac El 
Triangle. Plaça de Catalunya, 4. A les 
18.00 hores. Gratuït. 

CONFERÈNCIES
CCCB	Aquest espai inaugura el 
cicle Prendre la paraula amb una 
conferència d’Axel	Honneth.	
Montalegre, 5. 19.00 hores. 3 euros.  

Filosofia	Continua el cicle Filosofia i 
societat amb la conferència No 
podries haver nascut en una època 
millor que aquesta: Simone Weil i el 
futur de la filosofia, a càrrec de Juan	
Miguel	García. Can Fabra. Segre, 
24. A les 19.00 hores.

Ciència	Caterina	Biscari, 
pronuncia la conferència Què és i 
com funciona un sincrotó? 
Biblioteca Sagrada Família. 
Provença, 480. 19.00 h. Gratuït.

Jueus	Manuel	Forcano pronuncia 
la conferència La història 
desconeguda dels jueus catalans. 
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. A 
les 19.00 hores.

CSIC	Conferència de Pablo	
Ordejón	sobre Els avenços que 
canviaran la nostra vida: les 
nanociències i nanotecnologies. 
Hospital, 64. A les 18.30 hores.

Europa La política exterior de la 
Unió Europea: calen canvis per ser 
eficaç?, amb Josep	Piqué.	Palau 
Macaya. Passeig de Sant Joan, 
108. A les 19.00 hores.

Economia Oriol	Amat dissertarà 
sobre l’Impacte econòmic d’una 
possible independència de 
Catalunya. Centre cívic Golferichs. 
Gran Via, 491. A les 19.00 hores.

Catalunya Per una anàlisi nacional 
dels 300 anys de subjecció a Espa-
nya, amb Jordi	Miravet.	Taller de 
Barcelona. Mallorca, 125. 19.30 h.

DEBATS
‘Charlie	Hebdo’	La Casa de la 
Paraula organitza un debat sobre 
l’atemptat, amb Àlex	Rodríguez	i 
l’humorista gràfic Joma. Rosselló, 
154. 20.00 hores. Gratuït.

Sant	Cugat Col·loqui amb el director 
Oriol	Broggi i l’actriu Marta	Marco 
sobre el muntatge teatral L’orfe del 
clan dels Zhao. Biblioteca Gabriel 
Ferrater. Avinguda Pla del Vinyet, s/n. 
20.00 hores.

LLIBRES
Solidaritat Presentació del llibre 
Alegría con Gambo, la mirada etíope 
que alimentó mi vida, del pediatre 
Iñaki	Alegría. Llibreria Documenta. 
Pau Claris, 144. 19.00 h. Gratuït.

Esperança	El filòsof i teòleg 
Francesc	Torralba presenta el llibre 
Sobre la mort i l’amor. Motius per a 
l’esperança, de Joan	Rigol. Llibreria 
Claret. Roger de Llúria, 5. 19.00 h.

Fotografia Presentació d’un nou 
número de la col·lecció L’Abans, en 
aquest cas la recopilació fotogràfica 
correspon al Guinardó i Can Baró. 
Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça 
de Salvador Riera, 2. A les 19.00 h.

MÚSICA
Guitarra Recital de guitarra 
d’alumnes del professor Sergi	
Vicente, com	Laura	Núñez,	Alba	
Sesé,	Javier	Vélez i Michael	
Fidalgo,	entre altres. Centre Sant 
Pere Apòstol. Sant Pere Més Alt, 25. 
20.00 hores.

SOLIDARITAT
Advocats Portes obertes al mercat 
solidari del Col·legi d’Advocats en què 
participen una vintena d’oenagés 
que, a més, explicaran els seus 
projectes. Mallorca, 281. De 10.00 a 
19.00 hores.

Tarragona

EXPOSICIONS
Reus Exposició de Haikus de la jove 
artista Aurembiaix	Sabaté. Galeria 
Anquin’s. Campoamor, 2. D’11.00 a 
13.30 i de 17.00 a 20.00 h.

Girona

LLIBRES
Narrativa Presentació del llibre La 
matemàtica de la història. Alexandre 
Deulofeu o el pensador global, de Juli	
Gutiérrez. Llibreria 22. Hortes, 22. A 
les 20.00 hores.

Lleida

MÚSICA
Mollerussa Audició dels alumnes 
d’instruments de vent de l’escola 
municipal de música. Centre cultural. 
Avinguda del Canal, s/n. 20.30 hores.

L a sala Parés és una galeria amb 
història. Amb 175 anys de tra-
jectòria en el món de l’art. Un 

espai emblemàtic de la ciutat en què 
es pot visitar, fins al pròxim 24 de fe-
brer, una exposició que sembla feta 
a mida de la instal·lació. Es tracta 
d’Objectes perduts, un viatge senti-
mental a la Barcelona del segle XXI 
realitzat, amb traç realista gairebé 
hopperià, per la pintora Neus Martín 
Royo.
 Els Objectes perduts d’aquesta ar-
tista del Poblenou, habitual de la sa-
la Parés (on ja ha realitzat una dese-
na d’exposicions en solitari), són 40 
olis de diferents dimensions que im-
mortalitzen alguns indrets i locals 
de la ciutat. «És un retrat sentimen-
tal i personal de Barcelona», expli-
ca la mateixa pintora, que ha estat 
més de dos anys al taller preparant 
la mostra.
 Són racons importants o atrac-
tius per a ella, espais identitaris 
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BCN, retrat sentimental

EXPOSICIÓ 3 ELS ‘OBJECTES PERDUTS’ DE NEUS MARTÍN ROYO

Aquesta mostra és un viatge sentimental per la Barcelona del segle XXI, per espais 
identitaris de la ciutat. Alguns ja han desaparegut. Tots destil·len silenci i soledat.

Propostes Dilluns 26.1. 2015

33 A dalt, d’esquerra a dreta, la granja La Pallaresa i la ja desapareguda llibreria Canuda. A sota, també 
d’esquerra a dreta, la pista de ball de la sala Apolo i l’interior del restaurant Totó.

33	Sala	Parés.	Petritxol,	5.	Dilluns,	de	
16.00	a	20.00	h.	De	dimarts	a	dissab-
te,	de	10.30	a	14.00	i	16.30	a	20.00	h.

l’establiment especialitzat en roba 
de feina La Africana i també la cocte-
leria Balius.
  Influenciada per artistes com 
ara Edward Hopper, màxim expo-
nent del realisme pictòric ameri-
cà de principis del segle XX, Martín 
Royo distorsiona la realitat gràcies a 
l’ús subjectiu del color i la conversió 
de la imatge de la tela en una visió 
atractiva dels espais solitaris o desa-
pareguts de la ciutat.
 El seu retrat nostàlgic i melancò-
lic d’una Barcelona gairebé deshabi-
tada es completa amb l’original ca-
tàleg de la mostra, redactat per l’es-
criptor i periodista Rafael Vallbona 
(Barcelona, 1960), que no ha creat 
un text tradicional ni a l’ús, sinó que 
ha elaborat cinc narracions de ficció 
breus on, de forma directa o figura-
da, apareixen els espais urbans pin-
tats per Neus Martí.  H

d’una ciutat en transformació. Tots 
destil·len, sota la mirada de Martín 
Royo, silenci i soledat. Són interiors 
d’edificis emblemàtics, com el Gran 
Teatre del Liceu, la sala Apolo i l’Ate-
neu Barcelonès. Algunes botigues 
històriques que ja han desaparegut, 
com el Colmado Quílez, o que enca-
ra resisteixen, com el Colmado Múr-
ria i la barreteria Obach, del carrer 
del Call.

DEL	NÚRIA	AL	7	PORTES	/ Els Objectes per-
duts són també bars com per exem-
ple l’incombustible i gairebé cente-
nari Núria, a la Rambla; locals de ta-
pes –el Tickets, el Papitu– i de 
xocolata a la tassa –La Confiteria, la 
granja La Pallaresa–; restaurants 
com el Flash-Flash i el 7 Portes, i lli-
breries com la ja extinta  Canuda o la 
moderna La Central.
 Neus Martín (Barcelona, 1968) 
posa també la mirada pictòrica en 
el seu barri, el Poblenou, amb pai-
satges del 22@, de la Fundació Vila 
Casas, el recinte fabril de Palo Alto, 
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