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BARCELONA
19.00DANSA
Constanza Brncic. La coreò-
grafa farà avui una única
representació del solo de
dansa Dona embarassada
amb full en blanc. És la revi-
sió d’una altra peça que va
crear durant el seu primer
embaràs. L’espectacle
mostra el cos d’una dona
embarassada sostenint un
full de paper en blanc. El
cos es mou, de vegades
com el full, de vegades sen-
tint el pes que l’empeny
cap a terra. És una reflexió
sobre el procés de creació,
el moment en què al full no
hi ha res, el transcurs del
creixement, el desenvolu-
pament, els canvis i el viat-
ge a través de la gestació.
L’espectacle és el prefaci a
una altra peça de dansa
que durà per títol Que tra-
vessa i que es produirà el
2011. Sala Beckett. C/ Ale-
gre de Dalt, 55.

20.00CONCERT
John Mayall & The New
Band. L’Auditori - Palau
de Congressos ofereix
aquest concert de John
Mayall i la seva nova
banda. Conegut com el
padrí del blues britànic, el
2008 va tancar l’etapa
dels Bluesbreakers per
iniciar, només un any des-
prés, una nova aventura
amb The New Band, amb
la qual el veterà bluesman
segueix demostrant la
seva vitalitat imparable.
Pg. de la Devesa, 35.

GIRONA
10.00EXPOSICIÓ
Jaume Vicens Vives. En el
marc del centenari del seu
naixement i del cinquante-
nari de la seva mort, se ce-
lebra l’Any Vives arreu del
país. És per això que des
del Museu d’Història de
Catalunya s’ha organitzat
una exposició itinerant
que estarà fins avui a Giro-
na i que després anirà a
Roses, València, Madrid,
Saragossa, Sevilla i Baeza.
Es pot veure al Museu
d’Història de la Ciutat.
C/ de la Força, 27.

11.00CINEMA
Pantalla Oberta. Espai per a
nous creadors. El Museu del
Cinema ofereix projeccions
de creadors novells. Petites
retrospectives d’aquests
cinc autors que tenen pocs
punts en comú, que vénen
de formacions, trajectòri-
es, vivències, estils i gène-
res diferents, però que es
caracteritzen pel fet de
tenir estils molt personals i
expressar-se al marge dels

llarga trajectòria en una dis-
ciplina a sortir-ne i a intro-
duir-se en altres formats.
En aquest cas, l’escultor
Ansón treballa ceràmica.
Aquest treball, sota la direc-
ció tècnica de la ceramista
Provi Casals, presenta una
lectura del concepte de lli-
bertat. Al Centre Cultural La
Mercè. Pl. de la Mercè, 12.

LLEIDA
10.00EXPOSICIÓ
Col·lecció Toni Prim. Selec-
ció segle XX. La sala d’actes
de l’Arxiu Històric de Lleida
acull aquesta exposició
amb la col·lecció de Toni
Prim. Es tracta d’una mos-

mecanismes de la indús-
tria. C/ de la Sèquia, 1.

11.00EXPOSICIÓ
Bombes sobre Girona. Cada
diumenge d’estiu a partir
d’avui es podrà visitar el
refugi antiaeri del Jardí
d’Infància, nova sala del
Museu d’Història de la Ciu-
tat de Girona que comple-
menta la sala dedicada a la
Guerra Civil. Aquest refu-
gi es va construir l’any
1938 i és obra de l’arqui-
tecte Ricard Giralt.

11.00EXPOSICIÓ
Vida rural a l’Àfrica occi-
dental. És una exposició de

fotografies per a tots els
públics fetes a Gàmbia, el
Senegal i Ghana per Sessi
Sitjà, narradora i escripto-
ra. Les fotografies
d’aquesta exposició han
estat triades i presentades
perquè estiguin a l’abast
tant dels grans com dels
més menuts. A la Bibliote-
ca Antònia Adroher. C/ de
Can Sunyer, 46.

12.00EXPOSICIÓ
Trajecte.El projecte de Bo-
naventura Ansón s’inscriu
en la línia de projectes de
creació en residència del
CCM. Línia de projectes que
convida artistes amb una

tra de fotografies d’autor
col·leccionades al llarg dels
anys pel fotògraf. La selec-
ció d’instantànies inclou
peces d’Agustí Centelles,
Francesc Català-Roca, Joan
Fontcuberta, Joan Colom i
Humberto Rivas. C/ del Go-
vernador Montcada, s/n.

12.00RUTA
Templer per un dia, visites
interactives al Castell de
Gardeny. El Castell de Gar-
deny organitza aquesta ac-
tivitat que comença amb el
sorteig dels diferents perso-
natges que corresponen
amb els tipus d’habitants
que va tenir Gardeny en
l’època templera. A l’edifici
se celebrarà la cerimònia
d’ordenació d’un cavaller
templer, la taula on es reviu
com menjaven i el paper fi-
nancer de l’ordenament. Fi-
nalment el guerrer triat es
vesteix amb l’equipament
complet que portaven a la
guerra. Una nova manera
de conèixer el Castell.

20.30CONCERT
Bernie Marsden & Moonsto-
ne Project. El Cafè del Tea-
tre de l’Escorxador ofereix
aquest concert en què el
guitarrista britànic Bernie
Marsden celebra els 30
anys de la seva formació
acompanyat de la banda
Moonstone Project. C/ Roca
Labrador, 4.

TARRAGONA
10.00EXPOSICIÓ
Dones grans, grans dones.
Fins al 3 de juny es podrà
veure a l’Ajuntament de
Tarragona aquesta expo-
sició impulsada per la Ge-
neralitat de Catalunya. La
mostra demostra que
amb les seves accions i
iniciatives les dones
grans desmunten, dia a
dia, els tòpics que s’han
associat a la vellesa. Pati
de Jaume I de l’Ajunta-
ment de Tarragona.

11.00RUTA
Ruta romana en català. Des
del Patronat Municipal de
Turisme sortirà aquesta
ruta que té com a objectiu
visitar tota la Tarragona ro-
mana. C/ Major, 1.

00.00TALLER
Tarragona LED’S GO! Lomo-
grafia nocturna. Sortida noc-
turna per capturar el con-
junt d’efectes i llums artifici-
als que descobreix la festa
jove. Des del carrer i els es-
pais d’oci nocturn sereu
còmplices d’un safari foto-
gràfic guiat per llums. El
punt de trobada serà l’Ajun-
tament, a la plaça de la Font.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
La cantant de flamenc Alba
Guerrero ofereix un concert
a la Sala Tarantos de Barcelona
(plaça Reial, 17). 21.30h

<<

Sants:
La Santíssima Trinitat.
Ferran. Rei

Joana d’Arc.
Beat Pere Tarrés.
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Frágil / Retratos a un par
de kilómetros
De Provisional Danza Carmen
Werner.
Festival bcstx. Teatre Tantarantana,
27 de maig.

L’intercanvi Madrid-
Barcelona de vega-
des costa, se sap que

és així a nivell polític; seria
possible imaginar que en
l’àmbit cultural se’ns brin-
dessin oportunitats per rela-
cionar-nos de manera dife-
rent? El cicle bcstx’10 –im-
pulsat pel Mercat de les
Flors amb el Teatre Tanta-
rantana– fa un esforç per
acostar aquests dos eixos
culturals. En un gest demos-
tratiu, convida membres ac-
tuals i passats de la compa-
nyia de Carmen Werner a
obrir i tancar el petit festival.

La presentació de Provisi-
onal Danza, companyia fun-
dada a Madrid el 1987 i que
fa tres anys va rebre el Pre-
mio Nacional, es feia amb

dues de les seves darreres
produccions: el doble solo
Frágil, interpretat per Tatia-
na Chorot i la mateixa Car-
men Werner, i un dels Retra-
tos a un par de kilómetros,
coreografia pensada per als
diferents components mas-
culins de la companyia que,
a Barcelona, només va ba-
llar Javier Ferrer. De fet, el
doble programa, amb la di-
visió de la primera obra en
dues parts, es fonia en un
tríptic equilibrat format per
tres petits solos de mitja
hora de durada, en què els
intèrprets recorrien estats
introspectius i despullaven
cos i ànima amb fragments
de silenci intercalats amb
retalls musicals poc decidits.

El ritme general de Pro-
visional Danza començava
amb baixa intensitat per
anar augmentant de to –i
disminuint de roba– en una
lenta gradació que col·lo-
cava l’espectador en un
parèntesi mental. La terce-
ra peça irrompia amb més
força per la imatge del cos
larvàtic de Ferrer, sense a
penes constriccions en el
moviment de tots els seus
membres, creant onades a
partir del diafragma i fins
als malucs, amb un domini
de tècniques orientals com
el ioga molt evidents.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Madrid
amb
poca roba

El doble programa
es fonia en
un tríptic format
per tres solos

Tres dels protagonistes de ‘Pirats: els joglars flotants’ ■ AVUI

Joglarsdinsunvaixell
BARCELONA12.30TEATRE
L’obra de teatre Pirats: els joglars flotants
és una història inventada que explica les
aventures d’uns fascinants personatges,
insòlits i curiosos, amb els quals el públic
podrà interactuar assaborint el conflicte,
l’acció, la superació personal, l’humor i
sobretot la música. El Teatre Poliorama
ens ofereix aquesta història en què un

vaixell amb la seva curiosa tripulació de
joglars flotants es dirigeix cap al castell
de Neff. El capità, en Jan, ha preparat un
espectacle especial amb motiu de l’enllaç
matrimonial entre el marquès de Neff i la
filla del capità. Un musical inèdit per a
nens de més de 5 anys en què l’especta-
dor s’endinsa en un món d’aventures i
acció. La Rambla, 115. ■

Amb la canalla

BARCELONA
11.00FESTA
El Parc de la Ciutade-
lla de Barcelona acull
avui durant tot el dia
la 33a edició de la
Tamborinada. Aques-
ta jornada festiva, or-
ganitzada per la Fun-
dació La Roda, està
dedicada al món del
lleure infantil i aquest
any també vol llançar
un missatge de sensi-

bilització respecte a
les persones amb dis-
capacitats. Parc de la
Ciutadella.

12.30TEATRE
Aquest espectacle que
ofereix el Teatreneu
explica la història del
conte clàssic deLa ca-
putxeta vermella.
L’adaptació explica
com una nena que
porta una caputxa

vermella es troba un
llop pel bosc quan li
està duent a la seva
àvia una cistella amb
els ingredients que ne-
cessita per guanyar el
concurs de pastissos
al qual es presenta. C/
de Terol, 35.

TARRAGONA
10.00FESTA
Port Aventura acull
avui la festa Posa’t la

gorra. Es tracta d’una
activitat que se cele-
bra des de l’any 1988,
organitzada per l’As-
sociació de Nens amb
Càncer (AFANOC), per
sensibilitzar la socie-
tat i recollir fons per
poder donar suport
als nens que pateixen
alguna mena de càn-
cer. Per anar-hi s’ha
d’haver comprat
abans la gorra.


