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CHICK 
COREA 
Divendres, 30
Palau de la 
Música. 18 euros

Aquesta llegenda 
viva del piano por-
ta el seu estil juga-
ner al festival de 
jazz. El seu últim 
disc, Hot house, 
és una reformu-
lació de coneguts 
estàndards.

THE HIVES 
Diumenge, 2
Razzmatazz. 
29,50 euros

Acabats d’arribar 
de la seva gira per 
Amèrica del Nord 
com a teloners de 
Pink, els suecs The 
Hives porten les se-
ves encomanadisses 
melodies de rock de 
garatge a Razzma-
tazz. El seu últim 
disc és Lex Hives.

CROOKED 
FINGERS 
Dilluns, 3, i 
dimarts, 4
Heliogàbal. 10€

Eric Bachmann, an-
tic líder d’Archers 
Of Loaf, actua amb 
el seu projecte en 
solitari dos dies. 
Cites de luxe: tam-
bé hi seran María 
Rodés i The New 
Raemon.

més
música

Trio femení

Una de les artistes es-
panyoles més singulars, 
María José Ribot Man-
zano, inaugura aquest 

cap de setmana la Secció Irregular 
del Mercat de les Flors, dedicada a 
les creacions més avantguardis-
tes de la dansa o la performan-
ce. La Ribot, el seu nom artístic, 
presentarà Llámame mariachi, 
un muntatge estrenat el 2007 
que arriba per primera vegada a 
Barcelona en què explora la rela-
ció entre la càmera i el cos. Actua 
amb dues dones més, Marie-Ca-
roline Hominal i Delphine Rosay. 
Aquest potent trio femení prota-
gonitza tant les tres petites sèries 
que s’emeten a la primera part de 
l’espectacle com la seva conti-
nuació, quan la càmera entra en 
escena com una prolongació dels 
seus cossos. La modificació de la 
percepció és una de les claus de 
l’espectacle-performance, amb 
un punt dadaista.

La Ribot, Premio Nacional de 
Danza el 2000, va deixar enrere 
la seva base de dansa clàssica per 
aprofundir en les relacions amb 
altres experiències artístiques 
com el vídeo, la performance i les 
arts plàstiques. Dissabte, després 
de la funció, la crítica d’art Mery 
Cuesta punxarà música al vestí-
bul del Mercat. Diumenge, la Ribot 
parlarà de la seva carrera a la Fun-
dació Tàpies, amb qui col·labora 
el Mercat en la presentació d’un 
espectacle per a l’arxiu de perfor-
mances feminista Re.act.

MARTA CERVERA

LA RiBOT OBRE LA sECCió Més ATREviDA i AvANTgUARDisTA 
DEL MERCAT DE LEs FLORs AMB L’OBRA ‘LLáMAME MARiACHi’

‘LLÁMAME MARIACHI’
Mercat de les Flors. Barcelo-
na. Dissabte, 1, i diumenge, 2.

DANSA


