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Barcelona ciutat

Segona edició de la Festa Barroca de la
Barceloneta. Aquesta tarda a les
17.30 h, comença la festa que se ce-
lebra fins diumenge, amb un taller
infantil de música barroca a la Casa
de la Barceloneta del 1761 (carrer
Sant Carles, 6). Al llarg de tot el cap
de setmana, el barri acollirà diversos
actes culturals, lúdics i participatius
que permetran fer un viatge imagina-
ri a la Barceloneta del 1753.
www.barcelonetapladebarris.cat

Trilogia de Wagner i Tannhäuser. Din-
tre d’aquest cicle Tato Colomer, barí-
ton, i Anna Creixells, piano, interpre-
taran obres del compositor alemany.
Ateneu Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
4-5 (19 hores). Gratuït, reservar al
932-327-827.

8 citas de Intelligent Dance Music. La
primera sessió d’aquest cicle anirà a
càrrec de Fibla dj.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya (19 h).

Zinemaldia'13. Festival de cinema
basc a Barcelona. Inici d’aquest festi-
val amb Kimuak, una selecció de curt-
metratges realitzada per la Filmote-
ca Basca.
Passeig del Born (20 hores).

El meu veí fa performances III. Inici
d’aquest cicle a càrrec de Lacosmica i
la seva performance Como el perro
del hortelano. 5 euros.
Can Felipa. Pallars, 277 (20 hores).

Salvador Espriu: paraules que fan com-
panyia. Presentació d’aquest treball
de Ramon Riera, que estarà acompa-
nyat per l’actor Jordi Brau recintant
poemes.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6 (20
hores).

L’OBC amb l’Esmuc. Concert a càrrec
de la OBC amb estudiants de l’Esmuc
dirigits per Antoni Ros Marbà.
L’Auditori. Lepant, 150 (avui, 21 ho-
res, demà, 19 hores, diumenge, 11
hores). De 23 a 51 euros.

Música índia i fusió. Inici d’aquest ci-
cle amb un concert del grup instru-
mental format per 9 artistes, Om Ta-
ra Project, en el qual conviuen mú-

sics originaris de diversos països i cul-
tures, índia, jazz, flamenc o pop.
La Sedeta. Sicília, 321 (21 hores).

A golpes de voz. Dintre d’aquest cicle,
Rodolfo Navarrete i Aiguamaría pre-
senten el seu espectacle poètic Cua-
tro estaciones. Gratuït.
Veïns en Defensa de la Barcelona Ve-
lla. Sèquia, 5 baixos (21 hores).

Melodama. Espectacle de titelles per
a adults a càrrec de Jordi Prat, Martí
Doy i Eugenio Navarro. 15 euros.
Sala Atelier Barcelona. Abaixadors,
10, principal (avui i demà, 21 h).

BarnaSants. Esther Condal presenta
el seu primer treball, Home.
Sala Luz de Gas. Muntaner, 246
(21.30 hores).

Cafè concert. Música en directe amb
Omar Mazzias.
Centre Garcilaso. Garcilaso, 103 (22
hores). Entrada lliure.

Festival Folk Internacional Tradicionà-
rius. Concert a càrrec de Guillem Ba-
llaz, que presenta el disc Projecte
pandero, i ball folk amb La Coixine-
ra, que presenten el disc Transforma-
cions. 10 euros.
Centre Artesà Tradicionàrius. Travessia
Sant Antoni, 6-8 (22 hores).

El Generador. Dintre d’aquest cicle
d'actes en petit en format, concert a
càrrec dels grups Routiers i Patch.
Can Basté. Passeig Fabra i Puig, 274
(22.30 hores).

Barcelona

MOLINS DE REI (Baix Llobregat)
162a Fira de la Candelera. Fins diu-
menge se celebra una nova edició
d’aquesta destacada i tradicional fira
multisectorial. www.molinsderei.cat
Carrers i places.

Girona

GIRONA (Gironès)
Amagats sota terra. Projecció
d’aquest documental que recull testi-
monis de la Guerra Civil a Girona, rea-
litzat per Quim Paredes i Jaume Prat.
Teatre Municipal. Plaça del Vi, 1 (19
hores). Entrada lliure.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

V
et aquí una fórmu-
la per suportar la
crisi des d’unMer-
cat de les Flors fe-

rit en els seus pressupostos:
contribuir amb espècies a
una important coproducció
convidant la companyia de
l’israelià Hofesh Shechter a
crear en residència en el Gra-
ner durant un mes. I aprofi-
tar que són a la ciutat per pro-
gramar, a meitat de preu i
sense despeses de desplaça-
ments, tres funcions (d’avui a
diumenge) amb dues peces
consolidades: una es l’explosi-
va Uprising, ballada només
per homes, que ja es va veure
alMercat el 2009; l’altra és la
seva contrapartida, The art of
not looking back, inspirada en
les excel·lents ballarines de
la companyia i que explora
l’energia femenina, “almenys
des de la mirada d’un home”,
diu el coreògraf. Shechter,
que havia estat bateria d’un
grup de rock i compon la par-
titura en tots els seus especta-
cles, adverteix que aquesta
anguniosa peça –incloumúsi-
ca de John Zorn i de Nitin
Sawhney– parteix d’un fet
transcendental a la seva vida:
“quan als dos anys la meva
mare va marxar”.
Però tornant al tema de la

coproducció amb pagament
en espècies, tothom surt con-
tent d’aquesta operació: des-
prés de l’estrena mundial a
Melburne, el Mercat podria
oferir al públic el proper octu-
bre aquesta creació que
Shechter ha estat cuinant a la

“vital” i “lluminosa” Barcelo-
na, si bé de moment manté
les dates en stand by, en espe-
ra de conèixer si la Generali-
tat retallarà encara més la se-
va aportació, ja que de ser ai-
xí, haurà de posposar l’estre-

na i quedarà fora
d’aquesta prime-
ra gira. Perquè
per molt que el
conseller Masca-
rell resumeixi la
retallada que ha patit el Mer-
cat al·legant que el Ministeri
ha passat de donar 1,3 mi-
lions d’euros a donar-ne
300.000, mentre que el Go-
vern aporta “només 80.000
euros menys que el 2007”, el
cert és que, éssent la del Mi-
nisteri la reducció més fla-

grant, laGeneralitat va contri-
buir l’any passat amb un 40%
menys del que està acordat
en el contracte-programa.
Dit això, també Shechter

està feliç amb aquesta copro-
ducció: el coreògraf israelià a

qui el Mercat ha
avalat des dels ini-
cis fins a conver-
tir-se en un dels
artistes més fasci-
nants de l’escena

britànica, ha quedat merave-
llat per la forma en quèBarce-
lona–“ciutat amiga de la crea-
tivitat”, Ciurana dixit– ha en-
tès que la creativitat necessi-
ta espai i temps: “Aquí teniu
una cosa única, en cap altra
part no es disposa d’estudis
com els del Graner”.c

Assaig de
The art of not
looking back
al Graner
de la Zona
Franca
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TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’israelià Hofesh Shechter, destacat creador de l’escena britànica,
presenta fins diumenge al Mercat de les Flors la seva particular visió
de l’energia femenina a ‘The art of not looking back’, creada per a
les ballarines de la seva companyia, junt amb la seva contrapartida,
la ja celebrada ‘Uprising’ que es va veure 2009, ballada per homes

HOFESH SHECHTER COMPANY
Mercat de les Flors

20.30 hores
28 euros

www.mercatflors.cat

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

AGENDA

Guàrdia Urbana ................................ 092
Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Mossos d'Esquadra .......................... 088

Classificats
Els diumenges amb

ElGranerenamoraShechter

Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Servei d'Urgències Mèdiques ............. 061
Emergències .................................... 112


