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Barcelona ciutat

Friday’s Blues. Dins del cicle Les nos-
tres dives, concert a càrrec de Ster
Wax & Boogie. 11 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

La Odisea de andar por casa. Nelo Se-
bastián Vera presenta aquest espec-
tacle infantil (en castellà) en quèmit-
jançant titelles, ombres i objectes
ofereix un joc teatral.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15
(avui i demà, 18 hores, diumenge, 12
i 17 hores). 9 euros.

Cocktail&Swing. Concert a càrrec
d’Anna Luna & Xavier Algans.
Gran Hotel Havana. Gran Via Corts Ca-
talanes, 647 (19.30 hores). 12 euros.

Samaya. Els ballarins Yumma Mudra
i Michel Raji reinterpreten el gir sufí i
“són ballats” i conduïts cap a la pro-
fundamemòria a través de la respira-
ció. 10 euros.
Espai 30 - Nau Ivanow. Hondures, 28
(20.30 hores).

Les Illes arriben al Born. Avui i demà
el Born acull un seguit d’esdeveni-
ments arribats de les Illes. Avui, l’ac-
torMiquel Suau representa l’especta-
cle teatral Jaume I, el més bell home
del món. 5 euros.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (21 hores).

Esperant l’Òscar. Quatre excompanys
es retroben després d’anys al mateix
pis que compartien. Amb el temps
les relacions han canviat, malgrat
que no tothom ho accepti.
Orfeó Gracienc. Astúries, 83 (avui i de-
mà, 21 hores, diumenge, 18 hores). 8
euros.

Danses a la plaça del Rei. Taller de sar-
dana curta a càrrec de Sergi Badesa
(21.30 h) i danses amb el Pistraus
Folc Quartet (22 hores).
Plaça del Rei.

Swing. Concert del grup C’est si bon
format per Eva Álvarez, Esther
Schagen i Emi Bueno.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (21.30
hores). 3 euros.

Meidan Duet. Aquest duet presenta

històries musicades que suggereixen
amor i desamor, paisatges envoltats
d’aigües salades i majestuoses
muntanyes.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores).

Gospel Experience / Experiència Gos-
pel. Concert a càrrec de la formació
Units pel Gospel.
Parròquia Santa Anna. Plaça Santa
Anna (22 hores). 5 euros.

Nits d’astronomia. Sessió d’iniciació a
l’observació d’estels, constel·lacions i
altres cossos celestes. Avui porta per
títol Festa de planetes al cel.
Centre d’Informació del Parc de Collse-
rola. Carretera de Vallvidrera a Sant
Cugat, km 4,7 (22 hores). 5,1 euros,
cal inscripció prèvia al 932-803-552.

Umbrales. La cantant argentina San-
dra Rehder presenta el seu últim disc
amb el guitarrista Gustavo Battaglia.
Círcol Maldà. Pi, 5 (23 h). 15 euros.

Girona

GIRONA (Gironès)
Festival In-Somni. Concerts dels grups
The Fuzztones, Los Tiki Phantoms i
Red Souls.www.in-somni.info
Passeig de la Copa (de 20 a 3 hores).

Tarragona

L’AMETLLA DE MAR (Baix Ebre)
I FestivalMangatuna. L'èxit de les Jor-
nades de Gastronomia de la Tonyina
Vermella que tenen lloc a l’Ametlla
deMar, amb diferents activitats dedi-
cades a la cultura japonesa, ha do-
nat lloc a desenvolupar durant les
mateixes dates un festival centrat en
el manga, l’anime i el cosplay.
Diversos espais (fins el 4 de maig). To-
tes les activitats són gratuïtes.
www.casaasia.cat

AMPOSTA (Montsià)
El Documental del Mes - ‘OMG: Orga-
nisme Modificat Genèticament’. Pro-
jecció d’aquest documental sobre les
tècniques emprades per la indústria
alimentària, sobre el conreu de lla-
vors transgèniques i sobre els ali-
ments que mengem.
El Casal. Carretera de la Simpàtica, 6
(21.30 hores). 3 euros.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
n els 33 anys que fa
que ballo he fet de
tot.He fusionatmú-
siques, he revoluci-

onat el flamenc... i ara sento
la necessitat de tornar als

meus orígens”.
JoaquínCortés re-
viu les seves ar-
rels a Gitano, un
espectacle que es-
trena mundial-
ment avui al Teatre Tívoli de
Barcelona. Quatre úniques
funcions per veure un viatge
“del que vaig ser al que vaig
sent”, diu el més mediàtic
dels flamencs actuals.
Als 45 anys, aquest esteta

de l’escena flamenca, deutor
de la cultura fashion i dels dis-

senys d’Armani en els seus es-
pectacles, ha sentit la necessi-
tat de fer un repàs a la seva
evolució com a artista: des
del flamenc més ortodox de
què va beure en els seus ini-
cis, quan amb 14 anys va in-
gressar al Ballet Nacional
d’Espanya i la bailaora

Merche Esmeral-
da el va conduir
després al triomf,
fins al descobri-
ment, que va fer
d’altres cultures

com la música negra, el jazz,
el gospel, els ritmes derivats
de la música afro...
“Ja sabeu tots que després

de la mort de la meva mare
vaig estar molt malament, i
fins i tot em van marxar les
ganes de ballar. Però ja han
passat cinc anys, i ara estic

més bé i torno a tenir moltes
ganes d’entregar-me al cent
per cent a l’escenari”, va dir a
la premsa sobre el seu mo-
ment vital i creatiu.
Vuit ballarines, dues bailao-

res i disset músics acompa-
nyen en directe el cordovès
en aquesta “superproducció”

en què ell és l’únic home al
ball i on no falta un bon joc
de llums i “pantalles enor-
mes”. “Hem tret l’armada in-
vencible”, afegeix. Les dues
joves bailaores col·laboren en
la primera part de l’especta-
cle, que es “la partmés clàssi-
ca, la dels meus orígens gita-
nos i la del flamenc que vaig
mamar a casa”. Amb tot,
aquest no és un espectacle de
flamenc ortodox, assegura.
“Continuo sent un revolucio-
nari del flamenc”.c

Un moment
del nou xou
del bailaor
cordovès que
es va veure al
Tívoli, ahir

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

ÀLEX GARCIA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La mort de la seva mare, ara fa cinc anys, el va allunyar dels esce-
naris, però la megaestrella del flamenc Joaquín Cortés torna amb
“molta il·lusió” i amb aquest viatge als seus orígens, que ha titulat
‘Gitano’. L’espectacle es pot veure fins diumenge al Tívoli i recalarà
en altres ciutats espanyoles abans de començar gira internacional

JOAQUÍN CORTÉS - ‘GITANO’
Teatre Tívoli

Casp, 8 Barcelona
21 hores

De 28 a 60 €

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