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Dijous 11

Chvrches. Després del seu
pas pel Primavera Sound,
Chvrches tornen amb el seu
pop sintètic i digital de
tornades. Faran parella de
cartell amb els madrilenys Der
Panther. Apolo, 21.00 hores (32
euros).

Divendres 12

Wild Beast. Orange Juice i
Smiths, Billy Bragg i The XX, són
alguns dels referents que poden
sortir en parlar d’aquest grup
anglès de rock molt obert que
presenta Present tens, el seu

quart disc. Apolo, 20.20 hores
(17 euros).

The Pharcyde. Una llegenda
de butxaca. The Pharcyde són
una veterana formació de
hip-hop alternatiu de Los
Angeles amb una trajectòria
que arrenca als noranta.
Classicisme alternatiu.
Razzmatazz 2, 21.00 hores
(entre 16 i 20 euros).

Clan Of Xymox. Banda veterana
amb més de 30 anys d’història a
les seves esquenes com a
paradigma de música fosca.

Presenten Matters of Mind,
Body and Soul. Bikini, 20.00
hores (entre 22 i 25 euros).

Dissabte 13

Hipnotik. El festival de hip-hop
torna a presentar un cartell
fonamentat en propostes locals
on destaquen Tote King,
Rapsusklei, Tremendo i Puto
Largo amb Legendario. CCCB, a
partir 15.00 hores (15 euros).

Lian Finn. Des de Nova Zelanda,
pop rock amb personalitat
fonamentada en tornades i
melodies que tenen alguna cosa

d’atemporalitat. Be Cool, 21.30
hores (15 euros).

Oriol Tramvia. L’inclassificable i
actiu Oriol continua presentant
el seu darrer treball, El 7, un
disc en directe, arreu Catalunya.
Les Escaules. Societat
Escaulenca, 21.00 hores (5
euros).

Diumenge 14

Woods. Formats a Brooklyn el
2005, el duet té una història
marcada pel folk i la psicodèlia.
Presenten el seu vuitè disc,
With Light And With Love.

Apolo 2, 20.00 hores (14
euros).

Abel Pintos. Proposta per al
públic argentí, ja que Abel
Pintos és poc conegut al nostre
país. Presenta el seu novè disc,
Abel, doble platí a l’Argentina.
Barts, 20.00 hores (17 euros).

The Jim Jones Revue. La ban-
da anglesa passa per Barcelona
dins la seva gira de comiat.
Rock de garatge, aspre i enèrgic,
que pot evocar tant MC5 com
Little Richard. Bikini, 20.00
hores (entre 18 i 22 euros).

XX
Increpación
Sant Andreu Teatre
12 i 13 de setembre, a les 20.30
hores; dia 14, a les 19 hores

EL SECRETODE LASMEDUSAS
Sabine Dahredorf
15 i 16 de setembre, a les 20.30
hores; dia, 17, 21.30 hores. Pavelló
Mies van der Rohe. Barcelona

Els apassionats del formatge po-
den estrenar el curs amb un
somriure d’orella a orella. La ciu-
tat de Barcelona acull un nou
espai dedicat al més desitjat de
tots els lactis. Poncelet Chesse
Bar s’instal·la al barri de Sarrià
en un ampli espai de més de
400 metres quadrats, on tenen
cabuda una zona reservada, tau-
les altes amb tamborets a l’estil
informal i fins i tot una barra per
contemplar des de primera línia
com elaboren i tallen el format-

ge els mestres afinadors. La tèc-
nica i la cura del producte són
els pilars de la casa: abans que el
comensal es disposi a tastar una
taula amb una selecció de les

gairebé 150 va-
rietats de for-
matges que s’o-
fereixen, els
mestres reco-
manen l’ordre
de la degusta-
ció per garantir
una experiència
rodona. El mi-
llor pa, una ge-
nerosa carta de
vins blancs i to-
ta mena de

plats tradicionals acompanyats
sempre pel rei de la casa: el for-
matge. (Preu mitjà, 30 euros)

Av. de Sarrià, 5o. Barcelona

L
a dansa, com si fos contra
natura, arrenca fort la
temporada amb dos espec-

tacles interessants, el primer
dels quals de la mà del grup In-
crepación, que celebra els 20
anys d’existència inaugurant la
temporada al Sant Andreu Tea-
tre (SAT) amb l’obra XX. L’altre
impacte de sortida l’impulsa la
coreògrafa Sabine Dahredorf,
que al costat del compositor Jo-
sep Sanou ha creat un espectacle
colorista i íntim, El secreto de las
medusas, que té com a font
d’inspiració l’escenari on es
ballarà: el pavelló Mies van der
Rohe de Barcelona.

Montse Sánchez i RamónBae-
za van crear el 1993 Increpación
Danza davant la necessitat d’in-
vestigar i renovar la dansa espa-
nyola i el flamenc, en un intent
de fusionar aquestes dues tècni-
ques amb els paràmetres estè-
tics i coreogràfics de la dansa
contemporània actual. El resul-
tat ha estat un vocabulari
coreogràfic vital en què les tres
tècniques es complementen sen-
se que el flamenc perdi el geni.
Només cal recordar treballs com
Increpación, Wad Ras o Tablao,
per esmentar elsmés representa-
tius. Al SAT ballaran XX, que, in-
terpretat per cinc dones, engloba
fragments dels millors moments
de la companyia. Aquesta peça
es va estrenar al Mercat de les
Flors en l’edició del Grec del
2013. “Hem triat aquesta obra
perquè és un resum del nostre

ball durant aquests 20 anys, con-
té en essència el que ens ha mo-
gut a buscar i a trobar el nostre
propi llenguatge”, afirma Baeza.
XX té un mosaic musical que
abasta de Granados a Camarón,
passant per Albéniz i músiques
tradicionals.

La fascinació que Sabine
Dahrendorf sent pel pavelló
Mies van der Rohe l’ha portat a
crear un hipnòtic treball per a
quatre ballarins i un actor, Blai
Llopis. Es tracta d’una obra en
què es convida el públic a

recórrer el pavelló, ja que en ca-
da racó es desenvolupa un frag-
ment de dansa. “No són frag-
ments aïllats, sinó que tot té una
continuïtat, he utilitzat també
les figures del jardí per crear
efectes òptics que provoquen la
imaginació de l’espectador”, afir-
ma Dahrendorf. Aquesta ballari-
na i coreògrafa, que al costat
d’Alfonso Ordóñez va fundar el
Grup Danat, sens dubte un dels
més emblemàtics de la història
de la dansa contemporània es-
panyola, ara en solitari, segueix

una fructífera carrera com a
creadora.

“Vaig triar el títol d’El secre-
to de las medusas per a aquest
espectacle perquè n’hi ha espè-
cies que, quan es fan velles, es
tornen embrions, i em va sem-
blar una metàfora excel·lent so-
bre l’eterna joventut”, explica
la coreògrafa. I prossegueix:
“He creat un vocabulari coreo-
gràfic distorsionant el clàssic;
per exemple, he estudiat la co-
reografia d’El llac dels cignes i
de Romeu i Julieta i he desfet

les frases coreogràfiques, i les
he barrejat amb el meu propi
llenguatge; estic satisfeta del re-
sultat”, afirma convençuda la
coreògrafa.

El mateix s’ha fet amb la mú-
sica, explica el compositor Jo-
sep Sanou: “He creat una mena
de pedal barroc, un so de corda
que s’activa amb uns imants,
creant passatges sonors en els
quals també sura la partitura de
Txaikovski d’El llac i La mort del
cigne de Saint-Saëns; en tota
l’obra batega la idea de destruir
per tornar a començar”. L’espec-

tacle té un poderós impacte vi-
sual, amb ballarines amb acolo-
rits paracaigudes o submergi-
des als estanys del pavelló Mies
van der Rohe. Pel que fa als tex-
tos, l’actor recita Shakespeare i
també s’hi inclou la poesia de
l’artista català Perejaume, amb
qui Dahrendorf prepara un es-
pectacle que estrenarà en el
marc del Grec de l’any vinent.

Concerts

El ball de les meduses

La dansa d’El secreto de las medusas al pavelló Mies van der Rohe.

Tot un viatge, però de mil anys,
és el que proposa l’exposició
Temps del romànic. Art, vida i
consciència al Palau Robert. L’es-
pectador podrà veure, escoltar,
sentir i entendre com eren les
persones, els senyors i el poder
eclesiàstic. Tot amb recursos au-
diovisuals i interactius per tenir
una idea de l’estètica i del valor
únic del romànic. (www.gencat.
cat/palaurobert)

Carmen del Val

El Mies van der Rohe
i el Sant Andreu
Teatre obren la
temporada de dansa
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