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Dijous 10
Texas. La tornada del grup de
Sharleen Spiteri parla de
memòria i nostàlgia. Cançons de
sempre per a un públic que els
esperava. Razzmatazz. 20 hores
(30 euros).

Entre Vifs. Continuació d’una
banda francesa de brogit, Le
Syndicat, grup francès de
sorollisme en l’ona de Merzbow
que va influir en artistes com
Aphex Twin. LEM Festival.
MACBA. 21 hores (6 euros).

VeoMonstruos. Projecte de Fer-
nando Alfaro (Surfin’ Bichos,

Chucho), David Rodríguez (Beef,
La Estrella de David) i Remate
treballant junts en un espectacle
inèdit. Heliogàbal. Dies 10 i 11. 22
hores (10 euros).

Divendres 11
Lloyd Cole. Una veu càlida al ser-
vei de cançons pausades que
darrerament s’acostaven al folk.
Ara, amb el disc Standards, Cole
sona més elèctric. Music Hall. 21
hores (25 euros).

Pablo Alborán. La nova sensació
del pop romàntic espanyol rebent
un bany de multituds a Barcelona.
I amb cançons per sobre de la

mitjana. Sant Jordi. Dies 11 i 12. 21
hores (12 euros).

María Coma i Bikimel. Dues
veus femenines de la darrera
fornada, cadascuna amb una
personalitat força diferent. Teatre
Principal, Badalona. 21 euros (6
euros).

Dissabte 12
Isaac Ulam i Jose Domingo.
Una parella d’artistes força
singulars que s’han apropat a
diverses formes de música
tradicional en el seu disc Temple
d’aigua i llum. Cicle Connexions.
Apolo 21 hores (15 euros).

Pentagram. Un documental,
igual que amb Sixto Rodríguez,
ha rescatat aquest grup, liderat
per un exdrogoaddicte que es
va estar 20 anys vivint al
soterrani de casa dels seus
pares. Drogant-se. Increïble
però veritat. Parc del Fòrum. 18
hores (30 euros).

Diumenge 13
Miguel Bosé. Si un artista s’ha
caracteritzat per esprémer discos
i gires, aquest és Bosé. Tanca a
Barcelona Papitwo, projecte que li
ha facilitat recordar el seu
repertori clàssic. Liceu. 21 hores
(28 euros).

Concerts

B. FLOWERS
Teatre Tantarantana
De l’11 al 27 d’octubre

MONIQUE / ACTUACIÓ PER
A UN PÚBLIC ASSEGUT
Mercat de les Flors
16 i 17 d’octubre

Amb la mirada atenta d’un falcó.
En l’abundància d’accessoris per a
smartphones, la dissenyadora grà-
fica Anna Corberó i la fotògrafa
Lali Puig van detectar un buit
d’oferta en el mercat online. A Es-
panya no hi havia creadors de fun-
des artesanals i exclusives, abans
però que aquestes joves es llances-
sin a conquerir el territori.

“Amb 130 euros vam crear una
botiga online a risc zero: si no hi
havia comandes, no fabricàvem”,
explica Corberó. No ha estat el cas:

Confundas.com ha rebut des de
març 30.000 visites i ha venut —a
uns 20 euros— 5.000 fundes. Els
dissenys són abstractes o inspirats
en videojocs, sèries i pel·lícules.

“L’etiqueta aero-
portuària de la maleta
és la més venuda”, as-
senyala Corberó. Im-
peren també els di-
buixos de Harry Pot-
ter, Pacman, Poké-
mon... I també les co-
mandes personalitza-
des: fundes amb fotos
de fills i nòvios, eslò-
gans, cites favorites o
frases motivadores,
confirmen les creado-

res d’una iniciativa pionera que ara
distribueix els seus dissenys també
en botigues locals.

www.confundas.com

A
lemanya és la terra de
les oportunitats labo-
rals per a molts espa-

nyols. Però la fascinació pel
país teutó s’estén, cada vega-
da més, a la seva cultura.
L’any passat, el cicle Cinema
alemany actual, organitzat
per la Filmoteca de Catalu-
nya i el Goethe Institut, va te-
nir 2.600 espectadors. “Una
xiframolt per sobre de la mit-
jana”, segons el director de la
Filmoteca, Esteve Riambau.

L’expectativa es manté
per a la segona edició. Fins al
15 de novembre es projecta-
ran 11 pel·lícules “enfocades
en un cinema de qualitat,
compromès i d’art i assaig”,
apunta Bettina Bremme, di-
rectora de l’esdeveniment.

Amb nou obres de ficció i
dos documentals —un sobre
l’Alzheimer i altre sobre l’ar-
tista Max Beckmann—, “la
programació reflecteix la
imatge real d’Alemanya: els
avantatges del país, però tam-
bé la vida quotidiana i els pro-
blemes socials”, assenyala
Marion Hesse, directora del
Goethe Institut.

L’acte arrenca amb la
pel·lícula de tema històric La
mesura del món, de Detlev
Buck, que relata la vida dels
exploradors del segle XIX
Alexander von Humboldt i
Carl Gauss. El nucli polític
del cicle el formen El cap de
setmana, de Nina Grosse, so-
bre un exterrorista de la RAF,
i El pont sobre el riu Ibar, de
Michaela Kezele, sobre el con-
flicte religiós a Kosovo.

Pares, de Robert Thalheim,
i Què ens queda?, de Hans-
Christian Schmidt, sóndos pin-
zellades de vida quotidiana.
Completen la programació,
avantguardista i heterogènia,
una trilogia del crim creada
per tres directors diferents i
una cinta sobre la crisi del cine-
ma. Aquesta tardor la Filmote-
ca parla alemany; paral·le-
lament, el centre exhibeix un
altre cicle sobre el cinema de
la República de Weimar.

E
n una tardor plena d’es-
pectacles de dansa, la ca-
rismàtica ballarina i co-

reògrafa Marta Carrasco aterra
demà a la sala Tantarantana per
presentar la seva última obra, B.
Flowers, una peça de dansa tea-
tre que s’ha estrenat recent-
ment amb gran èxit al festival
Temporada Alta i en la qual l’ar-
tista, amb una forta dosi d’hu-
mor i ironia, no exempta de “ma-
la llet”, en les seves pròpies pa-
raules, crea un paral·lelisme en-
tre les flors i les dones.

I llança una denúncia: hi ha
alguna cosa més cruel que ta-
llar una flor per posar-la en un
gerro i contemplar-la? A través
de l’obra poètica de Joan Salvat-
Papasseit i d’un atractiu llen-
guatge coreogràfic que combi-
na amb mestria el gest quotidià
amb el ball culte, al costat
d’una intensa teatralitat plena
d’imatges suggestives, Carras-
co deixa anar en aquesta peça
les seves emocions i inquietuds
com a dona.

Els admiradors d’aquesta ar-
tista estan d’enhorabona, ja
que a B. Flowers la veuran ba-
llar al costat de Majo Cordonet
i Anna Coll.

Al Mercat de les Flors, i en el
marc de la Secció Irregular, el

cicle que fomenta la creativitat
de joves artistes i que té com a
premissa l’experimentació, es
presenten dos treballs interes-
sants:Monique, d’Alix Eynaudi, i
Actuació per a un públic assegut,
d’Andrea Maurer i Thomas
Brandstätter.

El primer és un duo que s’ins-
pira en el bondage, una pràctica
sadomasoquista que, en mans
d’Eynaudi, es converteix en una
successió d’instruccions coreo-
gràfiques. L’autor ha comptat
per a aquest treball amb l’asses-
sorament de lesmaïtressesAthe-
nea i Monique.

Per la seva banda, el treball
d’Andrea Maurer i Thomas
Brandstätter esdevé una crítica
als mecanismes de producció i
als mercats del món occiden-
tal. Molt original la manera en
què tots dos construeixen, amb
un martell, uns llistons de fus-
ta i uns claus, les cadires en
escena.

La ballarina i coreògrafa Marta Carrasco a l’obra B. Flowers.

CINEMAALEMANY ACTUAL
Filmoteca de la Generalitat
Fins al 15 de novembre

La Filmoteca
parla alemany
a la tardor

Flors, sado
i cadires

Retrat de la caiguda dels valors
després de la Segona Guerra
Mundial, Le Voci di Dentro es
podrà veure només en una úni-
ca representació dins del festi-
val Temporada Alta. El muntat-
ge, de Toni Servillo, amb el Pic-
colo Teatro di Milano i Teatre
Uniti, sobre el text del drama-
turg Eduardo de Filippo, s’estre-
na demà a les 21 hores al Teatre
Municipal de Girona.

Anna Garbus

Carmen del Val
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