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Barcelona ciutat

XVIII Saló delManga de Barcelona. En-
tre les activitats principals per avui,
destaquem: Taller bento manga,
amb Yoka Kamada (Fundació Japó)
(11 h). Concert de White Noise (12
h). Classe magistral de Nahomi Tana-
ka i Dai Ochiai, autors del mangaMi-
bu-elBulli (13 h). Restaurants japone-
sos a Espanya amb Roger Ortuño Fla-
merich (16 h). Relació elBulli i Japó.
Influència japonesa en l'alta cuina
d'Occident amb Ferran Adrià (16.30
h). Taller de manga amb el videojoc
New Art Academy (19 h). Exhibició:
"El sable, fil de seda...". Un recorre-
gut per les formes i moviments de
l'esgrima japonesa a càrrec de l'Asso-
ciació Wa Rei Ryu (19.15). Lliura-
ment dels premis World Cosplay
Summit (20.15 h).
Palau núm. 2 de la Fira de Barcelona.
Avinguda Reina Maria Cristina s/n.
(De 10 a 21 hores). 6 euros. 4 amb
descompte.
www.manga-xviii.ficomic.com

Concert. Macedònia presenta el seu
nou treball Desperta, un àlbum ple
de cançons enèrgiques i optimistes
per escoltar, ballar i cantar.
SAT! & Espai Densat! Neopàtria, 54
(17.30 h). 9 euros.

Concert. El cantautor uruguaià Carlos
Darakjian, que ha compartit escena-
ris amb artistes com Pablo Milanés,
Sabina o Silvio Rodríguez presenta el
seu nou treball.
Bar del Convent. Plaça de l’Acadèmia
S/N. Comerç, 36 (18.30 h). Gratuït.

Presentació musical. La formació bar-
celonina de música electrònica Sten-
dhal Syndrome presenta el seu nou
videoclip.
Miscelanea. Guàrdia, 10 (19.30 h). En-
trada gratuïta.

Altar de Tots Sants, ofrena mexicana.
Representació de l’Altar de los muer-
titos i el sentit lúdic de la mort a Mè-
xic. Altar concebut pels més joves
col·laboradors de La Biblio. Hi haurà
presència de Catrinas i degustació
del tradicional champurrado i altres
productes gastronòmics mexicans.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76
baixos. (20 hores).

Beefeater In-Edit. Cicle Doc Alive on
es projectarà el documental dedicat
al cantant Luke Haines, Art will save
the world. L’artista farà un recital des-
prés del documental.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113
(20 h). 12 euros.

Festival Internacional de Jazz de Barce-
lona. Concert del Giulia Valle Group.
Giulia Valle, contrabaix; Martí Serra,
saxo tenor i soprano; Gorka Benitez,
saxo tenor i flauta; Marco Mezquida,
piano i teclats i David Xirgu, bateria,
presenten el nou disc Live.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21 h).
15-20 euros.

Concert. Les formacions Copo i Sushi
y Wasabi comparteixen escenari per
primera vegada, dos dels grups dels
quals més s’està parlant última-
ment.
Cara B. Torrent de les Flors, 36 (22 ho-
res). Gratuït.

Girona

BANYOLES (Pla de l’Estany)
Llegendes de la Costa Brava. Presenta-
ció d’aquest llibre amb la presència
del seu autor, Miquel Martín i amb la
lectura dramatitzada per l’actriu
Olga Grecós.
Llibreria L’Altell. Canal, 2 (12 hores).

STA. CRISTINA D’ARO (B. Empordà)
Teatre. Representació de l’obra
Temps de l’ex-teatre de guerrilla
Quim Masferrer.
Espai Ridaura. Platanera s/n (22 h).
15 euros.

S. JOAN DE LES ABADESSES (Ripollès)
Cinemademuntanya. Projecció de les
pel·lícules Patagònia promise (P.
Mortimer i N. Rosen, 2011) i The
Sphinix (Vojko Anzelijc, 2011).
Sala d’actes de l’Ajuntament (18 h).

Tarragona

ULLDECONA (Montsià)
Dissabtes de teatre. Concert teatralit-
zat per a tota la família nascut de les
cançons de La Tresca i portat a l’esce-
nari per Xirriquiteula Teatre.
Teatre Orfeó Montsià. Carrer Major,
147 (18 hores). 5 euros. Socis 4 eu-
ros.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l Mercat de les
Flors ha inaugurat
aquesta setmana el
festival Sâlmon<

mitjançant el qual i durant
dues setmanes presentarà ar-

tistes joves o des-
coneguts en
aquest país que
han estat seleccio-
nats pel projecte
europeu Modul-
dance o que han estat resi-
dents al Graner. Es tracta d’en-
coratjar intercanvis entre les
18 cases de la dansa d’Europa
que participen en aquest pro-
jecte, que va sorgir elmaig del
2010 i que lidera el Mercat.

“Va ser difícil posar-lo en
marxa, però està sentmolt po-

sitiu, s’obren moltes fines-
tres”, assegura Francesc Casa-
desús, director delMercat, so-
bre Modul-dance. Amb un
pressupost de 4,5milions d’eu-
ros, dels quals els 18 partners
n’aporten la meitat, es tracta
del projecte estrella de la dan-
sa a la UE, a cinc anys vista.

En aquest con-
text sorgeix el fes-
tival Sâlmon<, que
té lloc en diversos
espais (exhibi-
cions,work in pro-

gress, conferències...) i que
avui i demà acull al Mercat la
companyia dels germans Ja-
kob i Pieter Ampe –de Bèlgi-
ca, amb un mentor de luxe,
Alain Platel–, i el canari
DanielAbreu. Els primers pre-
senten una baralla entre ger-
mans (El gran intent de recon-

ciliació de Jake i Pete per les
disputes del passat), que van
passar la infantesa a Burundi i
després es van dedicar al ball i
la coreografia (Pieter) i cant
(Jakob). Abreu, per la seva
banda, un dels artistes selec-
cionats per al primer Modul-
dance a proposta del Mercat

amb la peça coralAnimal, arri-
ba aquest cap de setmana
amb el solo Cabeza.
Altres artistes que passaran

pel Sâlmon< –a contracor-
rent, ric en vitamines imolt tí-
picament europeu– seran la
catalana Eulàlia Ayguadé, ba-
llarina de la companyia
Akram Khan, que com a resi-
dent del Graner presenta
Little me. O aquesta mena
d’Àngels Margarit de Suècia
que és l’allà mítica Helena
Franzén.c

Avui actuen
els germans
Jakob i Pieter
Ampe, amb
Alain Platel
com a mentor
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Comença el festival Sâlmon<, talents europeus en moviment, una
iniciativa del Mercat de les Flors per presentar i donar mobilitat a
artistes que han seguit el projecte Modul-dance o que han estat resi-
dents al Graner. Comissariat per Elena Carmona, hi ha activitats pa-
ral·leles de creació en procés o d’anàlisi de la mobilitat artística.

SÂLMON<, TALENTS
EUROPEUS EN MOVIMENT

Mercat de les Flors
Fins a l’11 de novembre

6 euros (abonaments de dia, 10)

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

Vota l’artista musical
revelació de l’any aCatalunya

Participa en la fase final de la votació!

Ja tenim els 4 finalistes per a l’Artista musical revelació de l’any a Catalunya de la 10a
edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe de Catalunya!
Entra en www.lavanguardia.com i vota pel teu favorit. Entre tots els que voteu se
sortejaran entrades per assistir a la gala de lliurament de premis, on es comunicarà el
guanyador i gaudireu d’actuacions exclusives com les de Mishima, Salva (Lax’n’Busto) i
Cris Juanico o Roger Mas.
Més informació en www.lavanguardia.com/participacion •Lidia Guevara

•The Penguins “Reggae per xics”
•Carlos Sadness
•Txarango

Escolta i vota als finalistes
en www.lavanguardia.com
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