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Barcelona ciutat

VIII Festival internacional de Cors Core-
arte 2014. Concerts dels diversos cors
participants en el festival.
Cripta de la Sagrada Família de Barce-
lona, carrer Sardenya (15.30 hores). i
Escola Pia Nostra Senyora, Diputació,
277 (20 hores). Gratuïts.

Música diversa anglesa. Concert de
l’orquestra i banda de l’Edimburgh
Academy. Aportació voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

Club de la Tertulia. Trobada mensual
al voltant de temes d’actualitat.
Abans de la sessió es projecta una
pel·lícula relacionada amb el tema a
debatre, que avui és la timidesa.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76,
baixos (18 hores).

Blues. Concert amb Early Blues
Moods, grup format per Myriam
Swanson, veu, i Amadeu Casas, gui-
tarra, dobro. 11 euros.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Americantos y laticuentos. Contacon-
tes a càrrec de RubénMartínez Santa-
na en el marc del 5è Festival de Nar-
ració Oral Munt de Mots. Gratuït.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (18 hores).

Desde Latinoamérica. Concert del Trio
Millar, format per Ema Millar, Pauli-
na Lambert i Pedro Millar. Entrada
per invitació, reserva telefònica al
932-327-827.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19 hores).

Equinoccio. Representació d’aquesta
peça de dansa contemporània molt
dinàmica i física que repta l’especta-
dor a sentir la fisicalitat del movi-
ment. Gratuït.
Centre cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19.30 hores).

Belle époque i romanticisme. Alum-
nes de Montserrat Aparici represen-
ten obres del romanticisme alemany
i la belle époque.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19.30 hores).

Música romàntica. Bernat Bonjorn in-
terpreta al piano un programa dedi-
cat a Franz Listz. Gratuïta.
Casa Bartomeu. Ràbida, 5 (19.30 h).

Lectura poética. Lectura poètica a càr-
rec de José Corredor-Matheos i Al-
bert García i Hernández. Presenta i
coordina Concha García.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(20 hores). Gratuït.

EH Sona. Inauguració del festival
amb Lou Topet. Gratuït.
Passeig del Born (20 hores).

Accions OFF. Clara Peya presenta en
el seu quart àlbum històries quotidia-
nes i “música per sentir”.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Delikatessen Concert. Un divertiment
a cappella amb cançons properes i
humor a càrrec de la Cia. Delikates-
sen. 12 euros.
Nau Ivanow. Hondures, 28-30 (avui,
21 h, demà, 21 h, diumenge, 19 h).

Pinzellada Flamenca. Concert de
Ramón Cortés & Miguel Aguilera.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (21 hores). 4 euros.

Danses a la plaça del Rei. Taller de
danses masurca (21.30 hores) i dan-
ses amb Folkatr3s (22 hores).
Plaça del Rei.

Carles Dénia. Aquest cantant presen-
ta les cançons dels seus últims dos
treballs. 10 euros.
C.A.T.. Plaça d'Anna Frank (22 hores).

Un día y siglos. Espectacle musical
d’humor on passat i present, intèr-
pret i espectador dansen junts per
crear un moment que pot transcór-
rer en un dia i en segles.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21 (21 hores). Gratuït.

Barcelona

SITGES (Garraf)
3er Festival Tradicional Irlanda-Catalu-
nya. Tres dies de música, poesia, lite-
ratura i dansa irlandesa i catalana
amb actuacions per tot Sitges.
Fins diumenge, tot el dia.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
s important comen-
çar situant en
aquest cas l’autor de
lapeça. SharonFrid-

man va néixer a Israel. Dels
vuit als divuit anys va ballar en
un grup de dansa folk –“feien
intercanvis amb l’estranger i

jo volia sortir, veu-
re món”, explica–,
desenvolupant la
seva tècnica clàs-
sica i contempo-
rània en un qui-
buts. Va ballar amb la com-
panyia Vertigo, especialitzada
en contact improvisation, i va
tenir una curta experiència
amb la reconeguda Batsheva,
si bé la tècnica Gaga d’Ohad
Naharin que tant ha influït en
els coreògrafs del seu país no
el va seduir prou.

Fins aquí, la trajectòria de
Fridman entra dins de la lògi-
ca. Però als 25 anys va deixar
de ballar i va dirigir la mirada
cap a la història personal. La
mare de Fridman pateix d’Ar-
noldChiari, unaanomalia cere-
bral que afecta el cerebel de
manera que “li manca aquesta
memòria automàtica que tots
tenim del nostre cos, i a més

no té referència
del que és recte”,
explica. “De petit
vaig tenir amb ella
molta feinade con-
tacte: recollir-la,

esmorteir la caiguda del seu
cos... Així va ser com vaig co-
mençar a entrenar-me en la
tècnica contact”, diu. “La me-
vamare té una caigudanatural
impressionant; als 60anys con-
tinua caient deu vegades al
dia... i no es fa mal. Em vaig
adonar de com condiciona la

seva vida la formaenquè la so-
cietat tracta la seva fragilitat:
la gent no sap com ajudar-la,
fins i tot se senten violents.
Allà emvaig plantejar la impor-
tància d’entendre la fragilitat
dels altres”.
El contact de Fridman, en

tot cas, és molt diferent del de
la coneguda tècnica dels anys
setanta. “La necessitat ve d’un

altre lloc, de la idea de salvar
unaltre cos a travésdel contac-
te. Jo no flueixo amb el meu
cos, el manipulo, i utilitzo
molt el bloqueig”.Mitja dotze-
na de ballarins es fonen creant
una massa a Caiguda lliure, i
s’hi sumen uns altres 20 ama-
teurs a qui Fridman convida.
“Hi ha molt dolor en aquesta
peça–conclou–. Emvede gust
parlar del dolor perquè la res-
ponsabilitat de pensar i can-
viar és nostra. Aquest és elmis-
satge que vull enviar”.c

El coreògraf
Sharon
Fridman al
vestíbul del
Mercat de les
Flors
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KIM MANRESA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Mercat de les Flors presenta la primera peça de gran format de
l’israelià Sharon Fridman, coreògraf establert a Madrid des que fa
vuit anys es va traslladar per unir-se temporalment al grup Mayuma-
na. Fridman explora el seu vincle amb el moviment en aquesta crea-
ció en construcció que es va veure a la Ciutadella per la Mercè 2013

‘CAIGUDA LLIURE’
Companyia Sharon Fridman

Mercat de les Flors. Lleida, 59
20.30 hores. 16 euros
www.mercatflors.cat

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