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Barcelona ciutat

Paisatges de Txékhov (Viajes del al-
ma). Maria Stoianova fa 22 perfor-
mances de llarga durada al voltant
de l'obra La vida podria ser merave-
llosa si sabéssim viure-la i aprofitar-
la, d’A. Txékhov.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(d’11 a 18 hores). Taquilla inversa.

La Saga Sanada. Esteban Martín pre-
senta els dos últims llibres de la seva
saga ambientada al Japó imperial,
La conquesta de l’Imperi i Els Tresors
Imperials.
Seu de Casa Àsia - Pavelló de Sant
Manuel. Sant Antoni Maria Claret,
167 (18 hores).

100anys de l’Escola deBosc. Rosa Sen-
sat i Vilà i la renovació de l’escola pú-
blica. Conferència a càrrec de Josep
González-Agápito, catedràtic de Teo-
ria i Història de l'Educació de la Uni-
versitat de Barcelona.
Associació de Mestres Rosa Sensat.
Avinguda de les Drassanes, 3
(18.30 hores).

El cervell. La última sessió del cicle es-
tà dedicada a Lliçons de les lesions
cerebrals, amb un debat entre Ruth
de Diego. professora d’investigació
ICREA a la UB, i Josep Corbella, perio-
dista científic de La Vanguardia .
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5
(19 hores). Gratuït.

Barkeno, Barcino, Barcelona. Presen-
tació d’aquest llibre de Joan de Déu
Prats.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

El debat nacional. Conferència sobre
l’associació Súmate, amb Manuel
Reyes, en qualitat de president, i
Coque García.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Historia del barri de laMina. Es narren
les experiències i lluites dels veïns
per sortir de la marginalitat quan
van ser desplaçats de les barraques a
la Mina.
Arc de Sant Cristòfol, 11-23 (19 h).

Beach Books. Presentació d’aquesta

nova col·lecció de novel·les romànti-
ques, en la qual diverses autores pro-
posen una nova literatura d'evasió,
romàntica i eròtica.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l'Àngel (19 hores).

‘La Balada de la cárcel de Reading’,
d’Òscar Wilde. Monòleg a càrrec de
Pedro Cánovas, actor. De franc.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Versos a raig fet. Recital a càrrec de
Carles Duarte. A la segona part, poe-
sia de lliure participació.
Cotxeres de Sants. Sants, 79
(19.30 hores).

Mequinensa! Inauguració d’una expo-
sició de fotografies i textos de Jesús
Moncada.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial,
5 (19.30 hores).

La nosa. Presentació d’aquest llibre
de Marc Romera, premi Carles Riba
2013.
Caribbean Club. De les Sitges, 5
(19.30 hores).

Dimarts concert. A l’escola de música
hi haurà música en directe cada di-
marts durant tota la primavera fins
al dimarts 27 de maig. De franc.
EMM Nou Barris. Manuel Sancho,
15-17 (19.30 hores).

CicleMés Documental. Projecció de La
Memòria de la Matèria, d'Albert
Abril, un documental sobre una reali-
tat insòlita. 4 euros.
Espai ST3. Santa Teresa, 3 (20 hores).

Girona

GIRONA (Gironès)
MOT Festival de Literatura de Girona i
Olot.Aquesta és una cita literària úni-
ca que es fa a dues ciutats. Fins al 12
d'abril hi ha més de 40 activitats –la
majoria gratuïtes– des de conferènci-
es fins a taules rodones, vermuts lite-
raris, espectacles al carrer, menús
gastronòmics, rutes literàries,.. per a
tots els públics. L'escriptor Albert Sán-
chez Piñol pronunciarà la conferèn-
cia inaugural sobre Els monstres fan-
tàstics d'avui. www.festivalmot.cat
Centre Cultural la Mercè. Pujada de la
Mercè, 12 (19 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L
a dansa tradicional
irlandesa va aconse-
guir convertir-se en
una cosa enrotllada

amb la irrupció als anys noran-
ta delmusicalLord of theDan-

ce, del qual a ho-
res d’ara hi ha en-
registraments en
3D, en blue ray i
en tots els siste-
mes capaços de
convertir qualsevol dia de
l’any en un altre Saint Pa-
trick’s Day. De la febre
d’aquell xou creat per Mi-
chael Flatley i de la seqüela
Feet of flames, que va girar
per mig planeta i va omplir el
Hyde Park londinenc, sorgei-
xen ara altres produccions ba-

sades en la poderosa sincroni-
citat del ball celta. És el cas de
Celtic Irish –fins dissabte, 6,
al Tívoli– que ha arrasat a
França, Suïssa i Alemanya.
Creat precisament per una

de les ballarines que van mili-
tar a Lord of the Dance –la ir-
landesaDenise Flynn–, elmu-

sical Celtic Irish
traça una trama
que transcorre en
un típic pub de la
ciutat de Cork, a
l’oest del país, on,

com és tradició, un pare tras-
passa el negoci al fill, no sense
abans fer-li comprendre la his-
tòria del seu país, el ball i la
música.
Una dotzena de ballarins

acompanyats de cinc músics
(flauta, violí, acordió, guitarra
i piano) i d’un actor-narrador

–Paco Churruca al Tívoli–,
combinen el vell estil de dan-
sa irlandesa (Sean Nós) amb
un altre més evolucionat. El
resultat és una ostentació de
sincronicitat natural, típica
d’aquesta dansa tan exigent
amb les extremitats inferiors i
que d’alguna manera recorda

al claqué.
“L’edat d’aquesta dotzena

de ballarins és de 22 a 33 anys
–comenta Flynn–. Amb 35 co-
mencen els problemes, les le-
sions, i llavors ens dediquem
a coreografiar, a ensenyar...”.
Ella, que va començar a for-
mar-se amb 4 anys i als 18 ja
s’enrolava en xous, és també
la responsable de la línia de
dansa més gran del món: Ri-
verdance gathering va reunir
1.693 dansaires aDublín el ju-
liol de l’any passat.c

Una dotzena
de ballarins i
cinc músics
actuen a
l’espectacle
Celtic Irish

Per consultar més activitats o per informar-nos, entreu a: www.lavanguardia.com/agenda

LAURA GUERRERO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Tívoli acull aquestes setmanes un espectacle amb balls tradicio-
nals celtes i música en viu ideat per la coreògrafa irlandesa Denise
Flynn, que va formar part de l’elenc de l’exitós musical Lord of the
Dance. La productora francesa Indigo ha impulsat Irish Celtic. The
spirit of Ireland, primera gran producció de Flynn com a coreògrafa

IRISH CELTIC
Teatre Tívoli

Casp, 12. Barcelona
20.30 hores

20 euros

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

Cada domingo

Sincronicitat irlandesa

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


