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Barcelona ciutat

Obrint els ulls a Bolívia. Avui obre
aquesta exposició de fotografies
realitzades per Elisenda Pons a Bo-
lívia, en el marc del programa d’a-
tenció oftalmològica i òptica que des-
envolupa la Fundació Ulls del Món a
les ciutats bolivianes d’El Alto i La
Paz.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107.
Fins al 16 d’octubre.

Gonçal Sobrer. El pintor que adoptà el
Poblenou.Obertura d’aquesta exposi-
ció retrospectiva.
Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277,
3r pis.

100 anys d’ulleres. Retrospectiva so-
bre les ulleres i el disseny amb exem-
plars de dissenyadors i marques de
tot el món.
Pedralbes Centre. Av. Diagonal, 609.
Fins al 30 de setembre.

¡ViveMéxico! En el marc de les activi-
tats organitzades per celebrar les fes-
tes pàtries de Mèxic, se celebra un
cicle cinematogràfic en homenatge
al centenari del naixement de l’actor
MarioMoreno Cantinflas, amb la pro-
jecció de Caballero a la medida, de
Miguel Delgado (Amics de la Unesco.
Mallorca, 207, principal, 18 hores), i
un altre de Cinema Mexicà Contem-
porani, amb la projecció de Los au-
sentes 2051 migrantes, de Yolanda
Cruz (19 h, Cotxeres de Sants, Sants,
79).
www.vivemexico2011.com

‘Viajeros ymagos’. Projecció d’aques-
ta pel·lícula de Khyentse Norbu.
Olokuti Gràcia. Astúries, 38 (19 h).

Art i artteràpia aplicada. Conferència
a càrrec d’Atrium Gestalt.
Fnac l’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Brossa, caos i art. Un projecte d’art i
de conscienciació cívica. Inauguració
d’aquesta exposició col·lectiva que
denuncia, a través de l’art, la gran
quantitat de deixalles que es gene-
ren a causa del consum descontrolat.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores).

Versos a raig fet. Recital de poesia jo-

ve amb Jaime Abascal i companyia a
la primera part, i poesia de lliure par-
ticipació oberta a poetes, músics i
cantautors, a la segona.
Cotxeres de Sants. Plaça Bonet i Muixí
(19.30 hores).

ART<30. Inauguració d’aquesta expo-
sició que reuneix obres de 10 artistes
joves guanyadors de la quarta edició
del concurs homònim convocat per
la facultat de Belles Arts de la UB i
organitzat per la Sala Parés.
Sala Parés. Petritxol, 5 (19.30 h).

Flamenc Royale. Sessió de flamenc
ambOlga Llorente, bailaora, Raúl Le-
via, cantaor, i Castilla, guitarrista.
Cafè Royale. Nou de Zurbano, 3
(22.30 hores). Entrada lliure.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Seat. Exposició de vehicles antics de
lamarca Seat ambmotiu del 60è ani-
versari de l’empresa. Es presenta
una selecció de cotxes mítics en un
estat de conservació excel·lent.
Sarsa. Rambla Ibèria, 16-18. Fins al
13 de setembre.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occ.)
Pintura i domicilis III. Exposició col·lec-
tiva en què les obres estan integra-
des en ambients domèstics.
La GaLeRia. Sant Jordi, 14.

Girona

ARBÚCIES (Selva)
El segle d’or del cinema. Martí Plana
exposa 180 fotos d’actors, actrius i
directors de cinema i més de 100
programes de pel·lícules famoses
que es van projectar entre els anys
1930 i 1970. És la història gràfica
d’una època.
Museu Etnològic del Montseny. Tots
els dies fins al 2 d’octubre. Més infor-
mació, 972-860-908.

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
XVII Biennal d’Art Contemporani Cata-
là. Inauguració d’aquesta exposició
d’art jove.
Museu Comarcal d’Urgell. Major, 11
(19.30 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La Sala Beckett és un dels
dotze teatres que s’han su-
mant al festival Dansalona,
una iniciativa que pretén no
únicament omplir de vida
l’erm escènic d’agost, sinó
normalitzar la presència de
la dansa a la cartelle-
ra teatral barceloni-
na. Ho està aconse-
guint? De moment,
el repte és superar
els 27.000 especta-
dors que va regis-
trar l’any passat, en
la seva primera edi-
ció. Recintes oberts
i tancats, sales grans
com Condal o Tívo-
li, i petites comTan-
tarantana o lamatei-
xa Beckett, acullen
espectacles que han
tingut a vegades poc
recorregut.
És el cas d’aquest

Sola que Carles Sa-
las va estrenar al
Grec passat, en una
curta estada a La
Caldera, i que ara re-
cupera durant tres
dies més –fins al 9
de setembre– com
una segona i efíme-
ra oportunitat de
veure-la.
“Feia temps que Salas vo-

lia atrevir-se amb un solo”,
comenta el productor de Bú-
bulus, Adrien Joubert. “Un
cop va trobar la ballarina, Jo-
ana Rañé, li va fer a ella i al
pianista Iván Ruiz, amb qui
es coneixen bé, una sèrie de
cinquanta preguntes sobre el

que entenien per solitud o el
que relacionaven amb aquest
concepte. Preguntes que po-
dien ser molt íntimes i a par-
tir de les respostes es va co-
mençar a elaborar la drama-
túrgia de la peça”.
Amant de la música clàs-

sica, Carles Salas buscava
atrapar en aquesta creació

una elegància,
crear una cosa
depurada, ex-
plica Adrien
Joubert. Per
això, d’acord

amb Iván Ruiz, es va decan-
tar per música de Bach –Les
variacionsGoldberg–, unami-
ca de Satie, un pensament de
Bartók...
Una escenografia nua con-

centra l’atenció en la interac-
ció entre la ballarina i el pia-
nista. “És gairebé teatral, per-

què encara que ella fa servir
la dansa com a expressió, les
expressions del seu rostre,
per exemple, sónmolt impor-
tants, ja que la interpretació
és subtil i detallista”, apunta
el productor. “I per això la
música és fonamental, per-
què per una part actua amb
la ballarina però no pot ta-

par-la, cal trobar sempre l’e-
quilibri. De fet, es tracta d’un
solo de dansa però hi ha un
pianista en directe que no és
un simple acompanyant, si-
nó també un protagonista”.
La solitud de què parla

Carles Salas no és aquí una
solitud depriment ni negati-
va, sinó l’estadi en el qual per
fi aquesta dona que interpre-
ta Rañé pot reflexionar sobre
si mateixa, disposar del
temps, prendre decisions, su-
perar les angoixes.c
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]Carles Salas ha trobat una manera esplèndida de celebrar el 20è
aniversari de la Companyia Búbulus. Per primera vegada en la seva
trajectòria artística, el coreògraf proposa una creació per a una sola
ballarina i un pianista, en la qual es descriuen diferents estadis de la
solitud. El festival Dansalona entra així de ple en el setembre.
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‘SOLA’ - CIA. BÚBULUS
Festival Dansalona

Sala Beckett
Alegre de Dalt, 55, Barcelona

22 hores (12 euros)
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