
Recomanem...
Petits Camaleons
per L. Hidalgo

COMPRAR I BEURE
Mercat de Glòries

per A. Luciani

Dijous 2
TheWild Feathers. Banda nord-
americana d’arrels que presenta
el seu disc de debut. Rock
americà en estat pur. Bikini, 20 h
(18 euros).

Za, Llibert Fortuny. Dos dels
noms que amb Munir Hossn,
David Soler i Pablo Schvarzman
pugen a l’escenari per recrear
mitjançant la improvisació un
paisatge sonor de Barcelona.
CCCB, 21 h (6 euros).

Divendres 3
Bombino. El guitarrista tuareg
ofereix un nou pas de rosca al

blues del desert, servit per una
guitarra conreada amb el so
clàssic del rock. Auditori de
Girona, 21 h (15 euros).

Maya Janes Cole. Productora,
remescladora i DJ, la londinenca,
amb arrels en el deep house,
proposa una sessió d’electrònica
oberta i ballable. Apolo, 0.30 h
(18 euros amb consumició).

Vetusta Morla. La banda de
pop alternatiu és un dels plats
forts quant a popularitat del
festival Temporada Alta.
Presenten La deriva. La Mirona,
Salt, 23 h (30 euros).

Dissabte 4
Lina Sastri. Actriu, cantant, artis-
ta versàtil, aquesta italiana ofereix
un recorregut per la música de
seu país, focalitzat a Nàpols.
Teatre Lliure, 21 h (26 euros).

Diumenge 5
Holy Fuck. La banda nord-ameri-
cana, activa des del 2004, es
fonamenta en el rock, però no es
limita al classicisme apropant-se
a la música de ball. Apolo 2,
20.20 h (15 euros).

Dimarts 7
Marissa Nadler. Música evanes-
cent i melòdica. Una veu dúctil i

un cert ambient decadent. Tot a
July, el disc que presenta aquesta
cantant. Apolo 2, 20 h (17 euros).

Nacho Vegas. Amb el verb i la
sensibilitat incendiades per la
situació política i social del país,
Nacho Vegas continua presentant
Resituación. Salamandra, 22 h
(entre 20 i 28 euros).

John Legend. Una veu privilegia-
da que debuta a Espanya amb
aquest concert després de
vendre milions de discos arreu
del món. Soul i rhythm and blues
setinat. Auditori Fòrum, 21 h
(entre 30 i 85 euros).

D
emà divendres, One-hit
Wonders de Sol Picó
inaugura el festival Tem-

porada Alta a Girona, mentre
que Torobaka d’Akram Khan i
Israel Galván inicia la tempora-
da de dansa al Mercat de les
Flors de Barcelona. Dues actua-
cions que han despertat gran
expectació atesa la forta perso-
nalitat dels seus protagonistes.

La Picó (Alcoi, 1967) ha com-
plert recentment els vint anys de
la seva carrera professional, i
per celebrar-ho ha creat un solo
que engloba la seva evolució
com a coreògrafa i ballarina.
“L’espectacle que estreno al Tem-
porada Alta no és un resum de
les meves obres més conegudes,
sinó que convido el públic a un
viatge a través del meu progrés
com a artista amb una mirada
renovada i irònica sobre el meu
vocabulari coreogràfic”, afirma
l’artista, que confessa: “Tinc 47
anys i estic en un moment en
què m’agafa vertigen; per una
banda veig que em queda poc
temps per seguir ballant i per l’al-
tra tinc encaramoltes idees i pro-
jectes al cap”. A One-hit Won-
ders, el públic trobarà la Sol de
Bésame el cactus, La dona manca
o Barbie Superestar, El llac de les
mosques o Memòries d’una puça,
que ens encisarà amb el seu hu-
racanat ball que entrellaça la
dansa contemporània amb l’estil
clàssic, i en el qual no falta el seu
vital treball de puntes. En aques-
ta peça Picó ha comptat amb la
col·laboració d’Ernesto Collado

per a la dramatúrgia i d’Enrique
Manrique per a l’escenografia.
Aquest espectacle només es
podrà veure a Barcelona del 10
al 12 i del 16 al 19 d’octubre al
Mercat de les Flors.

Al Mercat, Israel Galván (Se-
villa, 1973) i Akram Khan (Lon-
dres, 1974) es reuneixen per pri-

mera vegada en un espectacle
per apropar els seus mons crea-
tius en un intens duo, Toro-
baka, nom d’un poema fonètic
del romanès Tristan Tzara,
d’inspiració maori. El flamenc
salvatge, urbà i avantguardista
de Galván conviu amb l’enig-
màtic ball contemporani del
creador anglès, originari de
Bangla Desh, Akram Khan, un
ball en el qual batega la dansa
de l’Índia, el kathak. Galván
qualifica aquesta col·laboració
amb Khan de formidable. “Al
principi vaig creure que s’entau-
laria una competició entre tots
dos, però no va ser així, un cop

vam ajustar els conceptes que
preteníem expressar amb
aquest duo, tot va ser fàcil”, afir-
ma el ballarí sevillà. “De mica
en mica vam aconseguir entau-
lar un diàleg en simbiosi perfec-
ta, els nostres balls es van aco-
blar i tot va fluir sense proble-
mes”, explica Galván.

ONE-HIT WONDERS
Sala Planeta. Girona, 3 d’octubre,
21 h (18 euros)

TOROVAKA
Mercat de les Flors. Barcelona,
3 al 5 d’octubre. 20.30 h (25 euros)

Concerts

Amb el Mercat de Glòries, situat
dins del centre comercial homò-
nim, Barcelona renova el concep-
te tradicional de mercat apos-
tant per un inèdit projecte de
macroespai gastronòmic que, a
més d’aglutinar en el mateix lloc
els establiments més rellevants
de l’àmbit de l’alimentació i la
restauració de la ciutat, prova
de connectar tradició i moderni-
tat, productes frescos i co-
merços gurmet.

En una superfície total de

3.200 metres, el Mercat neix amb
l’objectiu de promoure el dining
experience, l’experiència del plaer
gastronòmic, una nova forma de
portar al centre comercial reali-
tats alimentàries heterogènies a
través de diferents àrees temà-

tiques. Per mit-
jà d’una variada
oferta de peixa-
teria, carnisse-
ria, gelateria,
menjars ita-
lians, mexicans
i botigues ele-
gants, el nou
centre gastro-
nòmic de la ciu-
tat pot presu-

mir de La Cuina, un espai on, en-
tre altres coses, es faran tallers,
tastos de vi, classes magistrals, cui-
na en directe i exposicions.

Centre comercial Glòries. Diago-
nal, 208, Barcelona. De 8 a 24 h

SUITES D’ALCIONE
Marin Marais
Jordi Savall
Alia Vox. 14,95 euros

I n s t r u -
ments fabri-
cats per ells
m a t e i x o s ,
músics i al-
hora lutiers
de l’hetero-
dòxia, do-
nen la per-

sonalitat sonora a Cabo San Ro-
que. Tot i això, el subjecte, la músi-
ca, no esdevé fruit de l’ocurrència
del lutier esbojarrat, sinó de la
intenció de fer cançons. Col·lisions
i harmonies, sorolls plens de musi-
calitat, guitarres, teclats i la
màquina Tres Tristos Tombs, una
mena de tríptic rítmic que batega
entre mil percussions, tramen un
disc on conviuen moments
d’evocació i temes crispats que en-
tren per l’emoció més que per
l’orella. No hi ha més frontera que
la imaginació, ni més intenció que
la cançó.— L. Hidalgo

12 ROUNDS
Cabo San Roque
Chesapik. 9 euros (digital)
i 12 euros (compacte)

Sol Picó en un moment del seu nou espectacle One-hit Wonders. / rojo barcelona

BALLET MUSIC FROM THE
OPERAS
Giacomo Meyerbeer
OBC amb Michal Nesterowicz
Naxos. 12 euros

S’aixeca el teló!
Carmen del Val

Mestre de
r e f e r è n c i a
en el barroc
francès, que
no tan sols
coneix a
fons, sinó
que en bo-

na mesura va ajudar a redesco-
brir, Jordi Savall va gravar el
1993, a la col·legiata del castell
de Cardona amb l’habitual equip
de l’estudi belga Musica Nume-
ris, un enlluernador disc amb les
suites orquestrals de la “tragédie
en musique” Alcione, de Marin
Marais, que ara reedita amb so
de gran qualitat al seu propi se-
gell. Le Concert des Nations bri-
lla sota l’elegant direcció de Sa-
vall, que recrea amb inspiració la
varietat, l’enginy rítmic i la rique-
sa melòdica d’aquesta música.—
J. Pérez Senz

Sol Picó repassa la
seva evolució com a
ballarina amb el solo
‘One-hit Wonders’

A mitjan segle
XIX, Giacomo
Meyerbeer era
un compositor
operístic molt fa-
mós i valorat.
Avui és conside-

rat un autor de segona fila que va
fer una música excessivament com-
plaent amb el gust imperant. Michal
Nesterowicz, premi de Direcció Or-
questral de Cadaqués 2008, debuta
en el segell Naxos amb aquesta
recopilació de música de ballet de
cinc òperes de Meyerbeer (Les Hu-
genots, Robert le Diable, L’Étoile du
Nord, Le Prophète i L’Africaine).
L’OBC se’n surt prou bé del repte
de donar una mica de gràcia i d’in-
terès a aquestes músiques potser
massa fàcils i convencionals que ara
paguen el preu d’haver volgut agra-
dar a tothom.— X. Pujol

Tercera edició d’aquest festival
de música “per a nens i nenes”
que no vol oferir la tradicional-
ment entesa d’infantil. Manel,
Joan Colomo, La Troba Kung-
Fú, Joana Serrat, Lax’n’Busto i
més arrodoneixen una progra-
mació on també hi ha tallers vin-
culats a la música. (Teatre-Audi-
tori Sant Cugat. 4 i 5 d’octubre.
Entrada, 25 euros. Abonament
cap setmana, 40 euros)

Discos
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