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Barcelona ciutat

Som commoros dins la boira? Presen-
tació de la traducció al català del pre-
mi Euskadi d’Assaig 2011, de l’escrip-
tor basc Joseba Sarrionandia, amb
l’actuació dels artistes Feliu Ventura,
Iagolaiga i Radouan Zahir.
CCCB. Montalegre, 5 (18 hores).

Berenar de clàssica. Concert a càrrec
del Quintet Impromptu.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).
Museu, concert i berenar, 16 euros.

18è Minifestival de Música Indepen-
dent de Barcelona. Actuacions de The
Primitives (Coventry, Regne Unit),
Amor de Días (Londres), Pleasant
Dreams (Castelló), Coffe&wine (Ma-
drid), Xiu Xiu Plàstic (Barcelona), Les
Atxes (Barcelona) i The Trees (Barce-
lona), a més d’una exposició
d´Alejandro Caña, xerrades i fira.
Espai Jove Les Basses. Teide, 20 (20
hores). 13 euros.

Parking d’Hivern. Última representa-
ció de l’obra Pell de mercuri, de Phi-
lip Ridley, a càrrec de la companyia
Parking Shakespeare. Gratuïta.
Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.
Sant Adrià, 20 (20 hores).

Obres mestres de la guitarra espanyo-
la. Concert de guitarra a càrrec de
Manuel González. Interpreta obres
de Rodrigo, Albéniz i Tàrrega, entre
d’altres. De 32 a 38 euros.
Palau de la Música (21 hores).

Pigme@s revoltos@s. El lema d’en-
guany d’aquest festival és Cap a un
nou model econòmic i social. Serà so-
lidari amb 9Barris Coopera. En cartell
10 grups destacats.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat, s/n
(21 hores). 8 euros.

Jazztast d’Objectiu Freedonia. Aquest
espectacle combina música en clau
d’humor, tast de vins i tast de format-
ges, a càrrec de Joan Pla i Joan Palla-
rès, viticultors, DamiàMula, afinador
de formatges, i Sobrino del Diablo,
cantautor i monologuista. 12 euros.
Lluïsos Teatre. Plaça del Nord, 7-10
(23 hores).

Música tradicional cubana. Son, bole-

ros i guarachas a càrrec de Son de la
Rambla.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (23.30 h). 6 euros

Barcelona

ARENYS DE MAR (Maresme)
Dídac Rocher diu Espriu. El Minotaure i
Teseu. Presentació en directe
d’aquest disc amb Aitor Buñuel,
Jordi Solans, Marc Prat, Narcís Coro-
minas, Fede Marsà, Núria Maynou,
Dènys Sanz i Dídac Rocher.
Teatre Principal (21 hores). 12 euros.

BADALONA (Barcelonès)
Cryptshow on the Road. Una nit de
rock & roll, projeccions i regals amb
Motörhits (tribut a Motörhead).
Estraperlo (Club del Ritme). Isidre No-
nell, 9 (22 hores). 6 euros.

CALAF (Anoia)
Músiques a cau d’orella. Concert a càr-
rec d’Ol’Green, un grup que ofereix
música i humor. 10 euros.
Casal de Calaf (22.30 hores).

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Temps. Representació d’aquesta
obra a càrrec de QuimMasferrer (Te-
atre de Guerrilla).
Teatre Joventut. Joventut, 4-10 (20
hores). 16 euros.

¿Qué fue de los cantautores? Aunque
estémal contarlo. Luis Pastor i Pedro
Pastor presenten els seus últims tre-
balls en un espectacle conjunt.
Auditori Barradas. Rambla Just Olive-
ras, 56 (21 hores). 16 euros.

MANRESA (Bages)
Fira de l'Aixada. Avui i demà se cele-
bra aquest mercat medieval que es
realitza amb motiu de la Festa de la
Llum, que rememora el misteri se-
gons el qual, ara fa uns 500 anys,
una llum provinent de Montserrat va
entrar a l’església del Carme. Hi ha
un programa d’actes complet.
Carrers i places del centre.
www.aixada.cat

TERRASSA (Vallès Occidental)
Jazz. Concert a càrrec del Nou BCN
Jazz Quintet.
Nova Jazz Cava. Passatge Tete
Montoliu, 24 (22.30 hores). 12 euros.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

F
idel a si mateixa i a
les circumstàncies
que l’envolten, Àn-
gels Margarit, una

de les figuresmés solvents de
l’escena coreogràfica catala-

na, construeix a
Nextunhomenat-
ge al moviment
en estat pur, als
vaivens de la rela-
ció interpersonal
i a la simplicitat de la poètica.
Armada amb tres ballarins

–Isabel López, Koldo Aroste-
gui i Lourdes Solà, veritables
protagonistes de la peça–, la
fundadora de la companyia
Mudances traça aquí un guió
sobre el qual els intèrprets te-
nen certa llibertat d’improvi-

sació per desgranar aquesta
meravellosa metàfora que és
veure comun cos en vamodi-
ficant un altre. Lamúsica ori-
ginal de Joan Saura i Krishoo
Monthieux, amb interven-
cions de Chavela Vargas can-
tant La llorona a tall de leit
motiv, arrodoneix l’atmosfe-

ra de bellesa i cer-
ta tristesa.
“És una tristesa

senzilla, gens dra-
màtica, molt poè-
tica –diu Marga-

rit–, sobre idees molt bàsi-
ques: les persones ens acom-
panyem i ens anem modifi-
cant les unes a les altres”.
Més austera que mai

–“sempre ho sóc però davant
la terrible situació econòmi-
ca encara més”–, Margarit
utilitza a Next un espai nu i

un discret vídeo d’ombres.
Des que espais comel Lliu-

re i el TNC han anat deixant
la dansa, l’Espai Dansat, la
programació de dansa del
SAT! que es duu a terme l’últi-
ma setmana de cada mes a
Sant Andreu, ha complemen-
tat l’oferta del Mercat de les

Flors, tan necessària per a la
creació local.
“Em sento afortunada per-

què el treball que amb Tho-
mas Hauert vam presentar
en el Grec 2011, From B to B,
està funcionant molt bé per
Europa –afegeix Margarit–. I
aquest any també tindré es-
pectacle en el Grec. Però sort
d’això, perquè estem en situa-
ció crítica, no hem rebut l’aju-
da del 2012 de la Generalitat i
no sabem què pensa fer amb
la d’aquest 2013”.c

Un moment
de Next, que
continua
aquest cap
de setmana
al SAT!
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MANÉ ESPINOSA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Arriba a Barcelona Next, d’Àngels Margarit, una coproducció del
CAET i la companyia Mudances que es va estrenar en el passat festi-
val TNT (Terrassa Noves Tendències). L’Espai Dansat del Sant Andreu
Teatre acull aquesta peça composta per solos, duets i trios que, en
un guió obert, exploren la comunicació física entre les persones

NEXT - ÀNGELS MARGARIT
Espai Dansat (SAT!)
Neopàtria, 45 - BCN

Avui 21 h. Diumenge 18 h.
15 euros

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

Margarit, elmovimentpur

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


