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Teatre

Van néixer per ser estrelles i ho 
han aconseguit, com el seu pare. 
Però d’una manera diferent. Un 
dia o altre es publicarà la 
biografia d’aquest home 
anomenat Pedro Vivancos que va 
ballar amb Antonio i després va 
aprendre kungfu al Japó; que va 
fundar escoles de dansa, música i 
arts marcials a Sant Cugat i Rubí, 
al costat de botigues de 
macrobiòtica i centres de teràpies 
alternatives; que va tenir set 
dones i 39 fills (reconeguts) i que 
a mitjan anys 80 se’l buscava per 
sectarisme mentre feia negocis 
entre el Canadà i Mèxic. 

Però, de moment, tenim els 
seus fills i l’Extreme flamenco 
fusion. Sota aquest epígraf, els 
ballarins de noms bíblics Elías, 
Judah, Josua, Cristo, Israel, 
Aarón i Josué duen a Barcelona 
Aeternum. És el seu segon xou 
des que el 2007 decidiren formar 
companyia i van arrencar una 
gira mundial que els ha convertit 
en un fenomen de masses. A 
l’Institut del Teatre de Barcelona 
van obtenir el títol de ballarins 
professionals, però, en realitat, 
només hi van consolidar l’àmplia 
formació artística inculcada pel 

progenitor: flamenc, música, 
acrobàcies , arts marcials i 
lluita... el seu pare també va ser 
lluitador professional!

Tota aquesta amalgama de 
referents es troba en uns 
espectacles que acosten la dansa 
i el flamenc al concert de rock. A 
Aeternum, a més, hi trobem 
música original de Fernando 
Velázquez, autor de bandes 
sonores guardonades com El 
Orfanato; i disposen de la 
col·laboració de Daniele Finzi, 
creador afí al Cirque du Soleil, 
com a assessor artístic.En 
aquesta línia desacomplexada, 
Aeternum ens parla de la lluita 
entre el bé i el mal i de l’eternitat. 
Resulta que aquests artistes són 
éssers d’energia diabòlica però 
consciència angelical: l’Elías toca 
el violoncel quasi suspès a l’aire, 
el Judah combina breakdance 
amb el purisme flamenc i el 
Cristo es converteix en un àngel 
caigut, però balla fins a salvar-se. 
Si us tempten les cares 
apassionades i els músculs suats, 
aquest flamenc us redimirà.  

AETERNUM
Teatre Tívoli. Fins al 23 de juny

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
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Teatre Victòria
Paral·lel, 67. 93 329 91 89.  
www.teatrevictoria.com.

La familia Irreal. El musical Dc. 
i dj., 20.30 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 
21.30 h. Dg., 18 h. 29-37 €. Fins al 16 
de juny.

De Joan Lluís Bozzo iJordi Ventura. 
Dir: Joan Lluís Bozzi i Joan Rufas. Amb 
Toni Albà, Mireia Portas, Queco Novell, 
Agnès Busquets, Anna Bertran, Xavier 
Serrano, Mònica Pérez, David Olivares.

La Casa Reial ha estat desposseïda 
de tot privilegi i implantada sense 
concessions a la societat actual, 
esdevenint una família real que 
suporta, com totes, el pes de la crisi, 
l’atur ferotge, el venciment de la 
hipoteca i els abusos dels que manen.

Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

Carcelarias Dg., 20.30 h. 10-18 €. 
Fins al 26 de maig.

Elena i Cristina es veuen 
embolicades en un interrogatori 
policial després el presumpte 
assassinat del senyor Ajoy, polític. 
Aquestes dues germanes bessones 
intentaran justificar la seva innocència 
a partir de coartades que freguen 
l’absurd i arguments, que encara que 
semblen descabellats , conecten amb el 
sentir popular dels nostres dies.

(!) El hombre bala en català Dg., 
19 h. 10-18 €. Fins al 19 de maig.

De: Adrià Font i Xavier Bellmunt. 
Dir: Anna Casas. Amb: Xavier 
Bellmunt i Adrià Font.

Julius és un aprenent d’home bala i 
René és un home bala oficial. Tots dos 
són companys a l’acadèmia i 
comparteixen la mateixa passió per 
saltar en el canó. Però un bon dia els 
personatges es veuen desbordats quan 
el banc els envia una notificació 
d’embargament del seu canó.

Dansa
Antic Teatre
Verdaguer i Callís, 12. 93 315 23 54. 
www.anticteatre.com.

(!) Greenwich Art Show Dj. i dv.,  
21 h. 6 €. Fins al 17 de maig.

‘Greenwich Art Show’ és la història 
d’un fotògraf, una dona i una ciutat 
explicada a través de les fotografies 
que el protagonista, Alfred 
Eisenstaedt, va prendre entre els anys 
1942 i 1945. La peça porta el nom d’una 
fotografia del mateix Eisenstaedt, i 
pretén ser una biografia dramatitzada 
del fotògraf  i d’una de les dones que 
casualment apareix en diverses de les 
seves fotografies suposadament 
documentals.

(!) La Perfomería 2 Dg., 20 h. 6 €. 
Només diumenge 19.

Idea i performance: Ignacio Galilea, 
Ramón Churruca, Carlos Llavata.

La Perfomería és un projecte 
experimental que tracta la 
performance de manera irònica i crítica 
exhortant el clima conceptual i avorrit 
que envaeix l’art d’acció en els nostres 
dies. El projecte comença amb la 
presentació d’un nou número de 
fanzine d’art d’acció La Performería 2. 
Amb aquest pretext, les accions dels 
seus tres creadors es succeeixen i 
s’intercalen sense cap regla 
preestablerta.

(!) Protocol_101 Ds., 21 h. 6 €. 
Només ds.18. 

Performance que mostra un mapa 
dimensional on podem visualitzar, en la 
mateixa línia de temps, altres múltiples 
realitats que marxen paraŀleles a la 
nostra i que la influencien de manera 
determinant. Una performance que de 
manera no tradicional, utilitza 
múltiples impulsos, conceptes, 
freqüències, referències i diferents 
canals artístics per a crear una 
semiòtica barroca que derivi en un 
caleidoscopi de lectures.

Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75.  
www.mercatflors.cat.

(!) 10è Festival de Claqué de 
Barcelona: Gala Dg., 18 h. 12 €. 
Només dg. 19.  

Espectacle de claqué a càrrec de les 
companyies i ballarins i ballarines 
professionals del país i de l’artista 
internacional convidada, que aquest 
any, amb motiu dels 10 anys del 
Festival, serà la ballarina americana 
Dormeisha Sumbry-Edwards.

(!) 10è Festival de Claqué de 
Barcelona: Mostra coreogràfica 
Ds., 21.30 h. 5 €. Només ds. 18.  

A la Mostra Coreogràfica del 
Festival de Claqué, els ballarins i  
companyies no professionals que així 
ho hagin expressat, mostraran els seus 
treballs inèdits. Cada companyia i 
artista presentarà el seu treball en un 
màxim de 10 minuts.

Teatre Auditori de  
Sant Cugat
Pl. Centre Cultural, s/n. 93 589 12 68 / 
93 590 76 90.  
www.teatre-auditori.santcugat.cat.

(!) Romeu i Julieta Ds., 21 h. Dg.,  
19 h. 25-40 €. 18 i 19 de maig.

La Compañía Nacional de Danza 
torna a Sant Cugat per estrenar a 
Catalunya Romeu i Julieta de Goyo 
Montero, actual Director del Ballet de 
Nuremberg i Premi Nacional de Dansa 
2011. Amb Romeu i Julieta el 
coreògraf  ens apropa a la universal 
obra de William Shakespeare des 
d’una perspectiva personal, 
aprofundint en el vessant psicològic 
dels personatges i desenvolupant la 
figura de Mab, Reina dels Somnis, 
destí, mort (personatge magistralment 
descrit al cèlebre monòleg de 
Mercutio) que aquí es transforma en 
faedor, bard i narrador del drama dels 
amants condemnats per l’odi ancestral 
de les seves famílies. 

Teatre Tívoli
Casp, 8. 93 412 20 63.  
www.grupbalana.com.

Los Vivancos, Aeternum Dc. i 
dj., 21 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18.30 i 
21.30 h. Dg., 18.30 h. (No hi ha funció 
22 de maig). 23-38 €. Fins al 23 de juny.

Flamenc, ballet, dansa 
contemporània, folklore, arts marcials, 
acrobàcies, màgia, circ, tap dance, una 
elaborada posada en escena, un 
vestuari de disseny i grans estructures 
escenogràfiques són alguns dels 
ingredients que formen Aeternum, una 
obra coral de la companyia Los 
Vivancos on ha coŀlaborat Daniele 
Finzi, creador d’espectacles com 
‘Corteo’ del Cirque du Soleil.

Van mamar-ho tot a casa...

Testosterona
Los Vivancos, súper estrelles mundials, 
presenten el segon xou. Per Bàrbara Raubert


