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A MÉS

Divendres, 14
MÚSICA EXPERIMENTAL
El Festival de Música Experimental
LEM, que reuneix 157 artistes fins
al mes de novembre, cedeix avui el
protagonisme a les creacions
sonoresmés arriscades arribades
de l’illa de Sardenya. Alessandro
Olla & Paolo Sanna barregen
música experimental i popular
(20.00 hores); Trio Impromptu
utilitzen el gest per comunicar
emocions (21.00) i Difondo/Martuci
Música proposen una sessió de
lectura auditiva (22.00). Els
concerts seran a la Pedrera
(passeig de Gràcia, 92). Aquesta
edició del LEM gira al voltant dels
gèneres literaris que influeixen en
la música i en aquesta línia estan
les sessions de demà als Lluïsos de
Gràcia (plaça del Nord, 7). David
Picó versionarà cançons del filòsof
Nietzsche (21.00) i Oscar Abril
Ascaso, Sedcontra i Ivo Naïf
oferiran un viatgemusical per la
filosofia contemporània francesa
(22.00 hores, 3y).

Esperit de carrer
El barri del Poblenou es converteix en un enorme teatre popular per acollir els
espectacles de circ, dansa, clown, teatre de carrer i performancemés innovadors.

Dissabte, 15
CINE GAI 60 pel.lícules de 22
països conformen la selecció que el
Festival de Cine Gai i Lèsbic de
Barcelona presenta aquest any. Els
nousmodels de família i la lluita pel
matrimoni homosexual són els
temesmés abordats en un
certamen amb un jurat que serà
presidit per l’escriptora Patricia
Warren.MERCAT DE LES
FLORS (Lleida, 59). Projeccions
a les 18.00, 20.00, 22.00 i
00.00 hores. Fins al 19
d’octubre. Entrada: 4 y.

LA CIUTAT Decau per falta de
visites una interessant exposició
sobre el dret a la ciutat. Viure en
condicions dignes no només és un
dret, sinó també una arma contra
la marginació. Lamostra recorre el
planeta per explicar com les
persones s’organitzen per
construir les seves cases.
COL.LEGI D’ARQUITECTES
(plaça Nova, 5). De 10.00 a
14.00 h. (de dilluns a divendres,
de 10.00 a 21.00). Fins al dia
22.

Diumenge, 16
MERCÈ RODOREDA Una
exposició recorre la vida i l’obra de
l’escriptora catalanamitjançant
fragments de les seves obres,
textos explicatius i il.lustracions a
color. El muntatge tambémostra la
seva facetamés desconeguda, la
de poeta i pintora, i dedica una
altra sala a la seva repercussió
internacional.PALAU MOJA
(Portaferrissa, 1). De dimarts a
dissabte, d’11.00 a 20.00 h
(festius, d’11.00 a 15.00 h).

MURALLES Avui és l’últim dia
de l’exposició Abajo las murallas,
quemostra els canvis urbanístics
que ha experimentat la ciutat de
Barcelona des que es va crear i
descobreix les causes de l’enderroc
de les muralles fa 150 anys.
MUSEU D’HISTÒRIA DE LA
CIUTAT (plaça del Rei, 7). De
10.00 a 15.00 hores. Entrada:
1,5y (menors de 16 anys,
gratuïta).
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ESCENA POBLENOU
LLOC: Can Felipa (Pallars, 277),
Casino l’Aliança (Rambla del
Poblenou, 42), Centre Moral i
Cultural (Pujades, 176), Rambla del
Poblenou, places Can Felipa i Prim
HORARI: Divendres, 14, a partir de
les 20.30 hores; dissabte, 15, a les
18.00 i diumenge, a les 12.00
PREU: Gratuït
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Espais de reivindicació

L
a Barcelona del mes-
tissatge cultural va
coixa de la pota del
teatre no convencio-
nal. Les companyies

locals que s’atreveixen a anar
més enllà del teatre de text han
de creuar les fronteres de Cata-
lunya per poder treballar. Con-
vençuts que els gèneres més ar-
riscats (circ, dansa, teatre de car-
rer, teatre d’objectes...) tenen un
públic, un clown i una ballarina
van crear fa quatre anys el Festi-
val de Tardor Escena Poblenou.

Aquest barri té un encant per
atraure persones i grups que
treballen aquest tipus de teatre.
De fet, els organitzadors van
anar a trucar porta a porta als
artistes que tenien els seus ta-
llers a la zona per invitar-los a la
primera edició d’Escena. Però

des d’aleshores el festival ha
crescut i en aquesta edició es
presenten 23 espectacles, dels
quals només quatre s’han fabri-
cat dintre de les fronteres
d’aquest barri de Barcelona.

El clown Sergi Estebanell –codi-
rector artístic de la mostra amb
la ballarina Ada Vilaró– explica
que el seu objectiu és «fer veure
a la gent que no està acostuma-
da a aquest teatre, que és igual
o millor que el tradicional». Des
del primer dia, el públic va res-
pondre: «S’està generant una
barreja molt interessant: veïns,
gent gran, nens i famílies sence-
res es barregen amb un públic
més específic de festival que ve
de fora especialment per veure

un determinat espectacle».

Per als uns i els altres s’han
programat quatre estrenes. A
més de Hot burrito, de Pez en Ra-
ya (que va actuar ahir), presen-
ten els seus espectacles més re-
cents Andrés Waksman (dansa),
Adrian Schwarzstein (teatre de
carrer), Frédéric Ollereau (dan-
sa-performance) i Pierre Bastien
(música). És poc habitual disfru-
tar d’espectacles de qualitat que
no siguin de pagament i la gra-
tuïtat d’aquest festival no està
garantida per a les pròximes
edicions. S’ha d’aprofitar. Tan
gran és l’envergadura que està
prenent aquesta especial mos-
tra de teatre, que l’any que ve
podria ser de pagament.

Les actuacions tenen una part
d’experimental i una altra d’es-
pectacle inacabat. No són fun-
cions que es venen i funcionen
bé, sinó propostes «amb molta
investigació darrere que apos-
ten pel mestissatge de discipli-
nes», diu Estebanell.

La profunda reforma que pateix
el barri no té per què afectar la
mostra, segons el codirector de
la mostra. «Hi ha gent que està
ficada en aquest projecte des
del principi a la qual volen fer
fora del Poblenou. L’espai del
festival està obert a la reivindi-
cació dels grups que treballen a
les naus del barri i que, en l’àm-
bit artístic, hi tenen molta cosa
a aportar».

La Casa de la Solidaritat, al cor del Barri Xino, és
un referent en el món associatiu de Barcelona des
de l’any 1990. Hi tenen la seu una dotzena de
col.lectius de solidaritat, especialment d’Amèrica
Llatina, així com altres associacions. Està oberta a
tot aquell que hi vulgui treure el cap i assistir a xer-
rades i conferències, a les festes solidàries o altres
activitats. Aquest dissabte ofereix el seu espai per
a un berenar de veïns afectats pel mobbing immo-
biliari al Raval.

El conflicte urbanístic a Ciutat
Vella ha resultat en la creació d’es-
pais sorgits de la reivindicació
veïnal. El més emblemàtic és el Fo-
rat de la Vergonya (foto), situat al
barri de la Ribera (entre els carrers
Sant Pere Més Baix, Metges i Jau-
me Giralt). Es tracta d’un jardí que
va ser aixecat l’any 2002 pels ma-
teixos veïns, farts d’esperar uns

equipaments que no arribaven mai.
Avui és un parc diferent que ells
mateixos cuiden, una intervenció
boja en l’ordenat i planificat dis-
seny de la ciutat. No consta en
cap nomenclator, la placa amb el
nom està feta a mà i sobre el parc
penja l’amenaça de l’excavadora.
Paga la pena visitar-lo. MAR
VALLECILLOS
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