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Barcelona ciutat

Concerts de Primavera al Conservato-
ri. Fins divendres 28 de març, con-
certs d’alumnes pels diferents espais
del centre. Avui, 18 h, cambra; 19 h,
ensemble de saxos.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112.

APP SocialDiabetes. Conferència del
creador de l’APP, Víctor Bautista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Els orígens catalans de 1984. Aproxi-
mació a l’obra de George Orwell a
càrrec de Miquel Berga, professor de
la UPF.
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. Rambla,
32 (19 hores).

D.O. Europa.Mònica Terribas conver-
sa amb Sami Naïr.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 5 (19 hores).

Tarda de curtmetratges canadencs. Es-
ther Pedrós Martorell presenta una
oportunitat única per conèixer una
porció de la producció cinematogràfi-
ca d’autors quebequesos que mos-
tren una gran diversitat.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207
pral. (19.15 hores). 3 euros.

El camí cap a la resolució del conflicte i
la pau al País Basc. Taula rodona amb
Paul Ríos, coordinador de Lokarri,
que farà una explicació general de
l'estat actual del procés, Arantza San-
testeban, membre de la Fundació
Ipar Hegoa, que centrarà la seva in-
tervenció a explicar com viu la socie-
tat basca aquest nou escenari de
pau, i Josean Magila, imputat en el
cas Herrira, que parlarà de la situació
dels presos bascos. La taula estarà
moderada per Aureli Argemí, presi-
dent emèrit del Ciemen.
Auditori del Ciemen. Rocafort, 242 bis
(19.30 hores).

Mostra Internacional de Films de Do-
nes (3). Tercera sessió de Latitud Sur,
Ventana Mujeres en Foco, programa
de projeccions de films amb perspec-
tiva de gènere. Gratuït.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

Las canciones españolas de Schu-
mann. Versió íntegra de les obres de
Robert Schumann op. 74 i op. 138,
en llengua castellana antiga segons
els textos originals (dels segles XV i
XVI), recuperats i adaptats pels pro-
fessors Wolfgang Seibold (universi-
tat de Karlsruhe), Josep M. Romaní i
Gemma Gorga (UB). Gratuït.
UB. Plaça Universitat (19.30 hores).

Jazz Wax & Boogie. Concert a càrrec
de SterWax, veu, David Giorcelli, pia-
no, i Reginald Vilardell, bateria.
Fundació Institut Nord-americà. Via
Augusta, 123 (19.30 hores). Gratuït.

Phenomena Experience. Amb aquesta
programació es recuperen a la gran
pantalla Rocky i Febre del dissabte
nit, un atractiu programa doble.
Cinema Comedia. Passeig de Gràcia,
13 (20 hores). 9 euros.

Elgar i Haydn. Concert de l'Orquestra
Simfònica del Conservatori Munici-
pal, amb Arnau Rovira, violoncel so-
lista, i Albert Argudo, director.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (20 hores). Gratuït.

81 amama (81 àvies). Presentació i
projecció d’aquest documental amb
Izaro Glez. Ieregi, directora. En basc.
Escola Oficial d'Idiomes. Avinguda
Drassanes, 14 (20 hores). Gratuït.

Mujeres argentinas. Concert a càrrec
de La Mariposa Tango.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores). Gratuït.

Kásuumaay, una experiència de pau a
Casamance. Estrena d’aquest docu-
mental coproduït per l’Institut Català
Internacional per la Pau.
Cinemes Méliès. Villarroel, 102 (20 ho-
res). Gratuït.

Sing, song, swing. Representació
d’aquesta comèdia a càrrec d’Els Pi-
rates Teatre.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuïta.

Cuentos perversos. Contes per a
adults amb Carmen Glez i Helena
Cuesta.
L'Astrolabi de Gràcia. Martínez de la
Rosa, 14 (21.30 hores). 3 euros.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S
orpresa: la sempre es-
tricta i precisa coreò-
grafa belga Anne
Teresa deKeersmae-

ker s’ha solidaritzat amb
l’economia de crisi del Mer-

cat de les Flors i
ha accedit a com-
plementar amb
músics de l’Es-
muc una reduïda
divisió de l’Ictus
Ensemble (el seu conjunt de
capçalera) per a representar
la seva mítica Drumming life
(1998) sobre música de Steve
Reich, que encara no s’havia
vistmai a Espanya, “Emresul-
ta estrany fer la peça amb
gent que no són d’Ictus, em
feia unamica de por al princi-

pi però imagino que serà bo-
nic tant per a la companyia
Rosas com per als estudiants,
els músics i el públic”, va dir
DeKeersmaeker, no sensedo-
nar les gràcies a Miquel Ber-
nat, membre català d’Ictus i
professor de l’Esmuc.
Drumming life, de les obres

més fascinants de
la creadora belga,
està basada en un
motiu rítmic repe-
titiu que es multi-
plica i desenvolu-

pa sobre la música de Reich.
Aquest exponent delminima-
lisme dels Estats Units la va
compondre el 1970, després
d’un viatge d’estudis a l’Àfri-
ca. La peça arrenca amb els
tambors de pell i va incorpo-
rant la percussió de fusta i la
metàl·lica (xilòfon), assolint

una rica varietat de textures.
“M’encanta aquesta músi-

ca, és una invitació a la dansa.
La música és sempre la meva
aliada i en els últims trenta
anys he desenvolupat estratè-
gies en treballarmúsica i dan-
sa. En el cas de Drumming
life , em va inspirar el concep-

te d’espiral, espirals d’espai i
de temps. M’agrada treballar
en unmarc geomètric per or-
ganitzar l’espai, i aquí es trac-
tava de trobar un distancia-
ment i un acostament al ma-
teix temps entre dansa imúsi-
ca. La composició del Reich
[la segona que va utilitzar De
Keersmaeker després de cre-
ar Fase] m’ha donat una gran
estructura però alhora molta
llibertat per desenvolupar
idees coreogràfiques”, con-
clou la coreògrafa.c

Moment de la
coreografia
creada el
1998, amb
una dotzena
de ballarins

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

HERMAN SORGELOOS

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Dotze ballarins de la companyia Rosas i dotze músics de l’Ictus En-
semble i de l’Escola Superior de Música de Catalunya interpreten al
Mercat de les Flors la mítica ‘Drumming life’ d’Anne Teresa de Keer-
maeker, una coreografia amb música de Steve Reich que forma part
tant del repertori de Rosas com del currículum musical de l’Esmuc

DRUMMING LIFE
Companyia Rosas
Mercat de les Flors

20.30 hores 25 euros
Fins diumenge (18 h.)

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