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Barcelona ciutat

Leonor o els problemes domèstics. Re-
presentació d’aquesta obra de Carles
Soldevila a càrrec del grup teatre Di-
nàmics.
La Sedeta. Sicília, 321 (avui i demà,
18 hores). 5 euros.

Música. Concert a càrrec de l’orques-
tra Amics de la Música.
Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277
(18 hores). Donatiu, 2 euros.

L’Òpera del captaire, titelles a cappe-
lla. Adaptació del clàssic de John
Gay, The Beggar’s Opera. Un especta-
cle multidisciplinar que combina mú-
sica vocal, teatre i titelles per a
adults. Taquilla inversa.
Teatre Lluïsos de Gràcia. Plaça del
Nord, 7 (20.30 hores).

S’ha de reiniciar. El grup Jules presen-
ta el seu pop-rock-folk acústic.
Koitton Club. Rossend Arús, 9 (20.30
hores). 6 euros.

Frec. El pianista Agustí Fernández in-
terpreta obres del compositor barce-
loní Héctor Parra. Entrada lliure.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20.30
hores).

Contes i Cuentos. Viatge pel món en
sis contes a càrrec de Monika Klose.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 hores). 6 euros.

XX Cicle de música. Concert a càrrec
de la Banda deMúsica del Col·legi Pa-
re Manyanet. 6 euros.
Parròquia de Santa Maria del Remei.
Plaça Concòrdia, 1 (20.30 hores).

Lou. El grup de teatre Capacitats inte-
grades +x+ estrena aquesta obra en
la qual s’integra de forma natural a
dues persones amb discapacitat (invi-
dent i paraplegia). És un cap d’any a
Nova York, en un edifici proper a Ti-
me Square s’està forjant un drama.
Auditori ONCE. Sepúlveda, 1 (21.30
hores). 6 euros.

Era de Clubs. El Festival Era es despla-
ça del camp a la ciutat per inaugurar
el cicle de concerts Era de Clubs.
Sala BeCool. Plaça Joan Llongueras, 5
(21.30 hores). 15 euros.

Tablao Herrera. Les veu flamenques
de Sheila Quero, Esther González i
Cristian Saucedo amb la guitarra ga-
ditana de Sergio Herrera. 3 euros.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (22 h).

Barcelona

CASTELLAR DEL VALLÈS (V. Occidental)
Concert de Nadal. Concert a càrrec del
Cor Montserrat.
Auditori Miquel Pont. Pl. del Mercat,
s/n (21.30 hores). 7,5 euros.

MOLINS DE REI (Baix Llobregat)
Jazz. Concert de jazz dins del marc de
la Fira de la Candelera, amb Andrea
Motis, Joan Chamorro i Josep Traver.
La Peni. Plaça Mercè Rodoreda (19 ho-
res). 13 euros.

MONTORNÈS DEL VALLÈS (Vallès Or.)
Mostra de consoles de tots els temps.
Juga amb les consoles d’ara i
d’abans: megadrive, supernintendo,
nintendo, play station, xbox, wii...
Teatre Municipal. Passeig del Teatre,
s/n (de 18.30 a 21 hores).

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Sir Elton John. Concert de Paul Kazan
i el seu grup en què versionen els
clàssics del mític pianista.
Teatre Can Rajoler. Travessera, 1
(22.30 hores). 9 euros.

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
Marisex.Monòleg cruel de Les Mani-
quís amb Núria Granell. Marisex, no
es resigna a retirar-se, confessió des-
carnada de la seva experiència.
Foment Vilanoví. Santa Madrona, 1-3
(22 hores). 6 euros.

Girona

LA JONQUERA (Alt Empordà)
Desde el silencio. Exilio republicano en
el norte de África. Presentació d’aquest
documental de Sonia Subi-rats i Aida
Albert, a càrrec de les autores. Fins el
27 d’abril hi haurà una projecció con-
tinuada, de 10 a 18 h.
MUME. Major, 43-47 (12 hores).

LA BISBAL D'EMPORDÀ (Alt Empordà)
Nit de surf rock. Concert a càrrec de
The Crazies + Surfing Quatro.
L'Alternativa bar musical. Passeig Mari-
mon Asprer, 11 (23 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l Mercat de les
Flors dedica, des
d’avui i fins al pro-
per 9 de febrer, un

petit cicle a la companyia de
dansa Mal Pelo, creada el
1989 per Pep Ramis i María
Muñoz. Un minicicle que
s’obre avui i demà recupe-
rantTots els noms, una coreo-
grafia ideada l’any 2010 per
Muñoz com una reflexió so-
bre la capacitat del cos, i no
només de les paraules, d’ano-
menar les coses.
Un cicle que continuarà

des del 30 de gener amb l’últi-
ma creació deMal Pelo, L’es-
perança de vida d’una llebre,
on Ramis actua amb ballarins
que ja han col·laborat amb la
companyia o les carreres dels
quals han seguit –tots amb
unmón creatiu propi–per do-
nar vida a una mena de poe-
ma on un vell caçador reflexi-
ona sobre el seu ofici i sobre
la presa. Un poema que, acla-
reixMuñoz, no és narratiu, si-
nó que “els protagonistes del
viatge són el cos, l’ús de l’es-
pai i la visualitat”. A aquest ci-
cle se li afegeix la presenta-
ció dimarts a La Central del
Raval (19 h) del llibre Swim-
ming horses, revisió dels ele-
ments que han acompanyat
les creacions de Mal Pelo els
últims anys.
Uns elements entre els

quals no falta la relació del
cos amb el text, sigui la litera-
tura o la filosofia. A Tots els
noms Muñoz va descobrir
l’assaigHistoria del nombrar,
de Carlos Thiebaut, i va aca-

bar enviant-li a
aquest filòsof el
material que ana-
va improvisant.
“Ell em contesta-
va al que veia
amb molt d’humor”, diu, uns
suggeriments que ella va in-
corporar a l’obra. El resultat
va ser una peça on la coreò-
grafa i ballarina juga amb du-
esmaneres d’estar: d’una ban-
da, sense la paraula, vestida
de negre, expressant-se no-
més a través del moviment, a
partir de la capacitat d’evoca-
ció de la columna; per una al-
tra, disfressada, gesticulado-

ra i dient disba-
rats, ara una cosa,
al cap d’una esto-
na, la contrària.
A L’esperança

de vida d’una lle-
bre la relació textual és amb
la filosofia deMaría Zambra-
no aClaros del bosque i, sobre-
tot, amb una punyent no-
vel·la d’Erri de Luca, El peso
de la mariposa (Siruela), on
parlen el caçador i la sevapre-
sa, un isard. Els va agradar
tant, que van contactar amb
De Luca, que va anar-los a
trobar i que els va donar ide-
es i, a més, llibertat.c

Una escena
de Tots els
noms, que es
representa
avui al
Mercat

Per informar d'activitats cal registrar-se a www.lavanguardia.com/agenda

JORDI BOVER

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Mercat de les Flors dedica un petit cicle a la companyia de dan-
sa Mal Pelo, cicle que arrenca avui i demà amb ‘Tots els noms’, crea-
da el 2010, i que prossegueix des del dia 30 i fins al 9 de gener amb
la seva nova obra, ‘L’esperança de vida d’una llebre’. A més, dimarts
presenten a La Central del Raval el llibre ‘Swimming horses’

CICLE ‘MAL PELO AL MERCAT’
Mercat de les Flors

Lleida, 59. Barcelona
Fins el 9 de febrer

www.mercatflors.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Espai Volart / Espai Volart 2
Ausiàs Marc 22 - Barcelona

www.fundaciovilacasas.com

DEL 23/01

AL 13/04

JOAN
VILACASAS

JULIO
VAQUERO

Totselsnomsdelcos

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

Immobiliària
Els diumenges amb


