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Barcelona ciutat

Blues. Concert d’Iker Piris, guitarra i
veu. Blas Picón, harmònica i veu.
MEAM - Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 h). 14 euros.

L’ombra dePinotxo. Titelles, marione-
tes i ombres xineses a càrrec de Nés-
tor Navarro. Al final del conte Pinot-
xo es va convertir en un nen, i com
tots els nens s'ha fet gran. Ara des
del seu taller explica les seves aventu-
res. Per més grans de 3 anys.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (diven-
dres i dissabte, 18 h, diumenge, 12 i
17 hores). 9 euros.

Com aprofitar millor el temps. Beatriz
Ortigosa dóna pautes concretes, sen-
zilles i efectives per aprofitar millor el
temps.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Xcèntric. Inauguració de la 14a tem-
porada d’aquesta programació de ci-
nema experimental, d’assaig i docu-
mental, amb l’estrena de la pel·lícula
Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa, la
qual afegeix una altra peça fonamen-
tal a la seva sèrie de pel·lícules am-
bientades a Fontainhas, un barri mar-
ginal de la capital portuguesa.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (20
hores). 4 euros.

LATcinema. Projecció de La distancia
más larga, candidata de Veneçuela
als premis Goya 2015. Interpretat
per l’actriu barcelonina Carme Elías,
el filmmostra les dues cares d’unma-
teix país: la ciutat, agressiva i caòti-
ca, i el paradís, a les muntanyes més
antigues del planeta.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 ho-
res). 2,5 euros.

Raquel i Rachid. Representació d’a-
questa obra en la qual Raquel és pro-
fessora de català en un centre al qual
va Rachid, un immigrant marroquí
que vol aprendre la llengua i progres-
sar en la seva integració.
Àtic 22 teatre Tantarantana. Flors, 22,
àtic (avui i demà, 20 hores, diumen-
ge, 18.30 hores). 9 euros.

Tardes a les Golfes. La cantautora llei-

datanaMeritxell Gené canta el poeta
Màrius Torres. Gratuït.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 h).

Living la vida loca o 150 casas que no
te debes perder. Inauguració d’aques-
ta exposició de Clara Nubiola, una crí-
tica al descontrol urbanístic.
Miscelanea. Guàrdia, 10 (20 hores).

Una copa de música! Dintre d’aquest
cicle, concert d’Emilia Garcia, Albert
Lavall i Laia Vives, guitarres.
Escola de Música de Gràcia. Sant Lluís,
7 (20.30 hores). 8 euros.

Núria Comorera Nosàs. Presentació
d’aquesta jove promesa del violon-
cel, acompanyada al violoncel per Eu-
làlia Nosàs. 10 euros.
Espai ST3. Santa Teresa, 3 (21 hores).

Improclown. Vetllada Desclowntrola-
da amb pallassos professionals.
Almazen. Guifré, 9 baixos (21 hores).
6 euros.

La Guitti Di Finizio. Sergio Di Finizio al
baix i l’actriu Laura Guiteras, veu, ofe-
reixen versions de soul, pop, swing.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi-
quel, 59 (22 hores). 4 euros.

Blues. Concert de The Blues Priso-
ners. Entrada lliure.
Happy Rock Bar & Grill. Gran Via de les
Corts Catalanes, 373 (22.30 h).

Documenta. 40 anys! Festa d’aniver-
sari amb música a càrrec d’Extreme-
band, un documental de Núria Vidal
sobre la trajectòria de la llibreria.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(23 hores).

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
La bella dorment. El prestigiós Rus-
sian Classical Ballet presenta aques-
ta obra considerada la consagració
del romanticisme.
Teatre Auditori. Torras i Bages, 50 (21
hores). 20 euros.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occident.)
Rastres itinerants. Inauguració d’a-
questa exposició de Manel Doblas.
Galeria Rusiñol. Santiago Rusiñol, 52
(19.30 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D
os mestres de l’es-
cenadancística tor-
nen a reunir-se per
interpretar un duo

que ja és unclàssic del reperto-

ri més recent. Da-
mián Muñoz i
Jordi Cortés ofe-
reixenen la intimi-
tat de la Sala Pina
Bausch delMercat
de les Flors el seu indiscutible
Ölelés, unduo inspirat en la no-
vel·la de Sándor Márai L’últi-
ma trobada. La peça recrea a
través del llenguatge del cos i
la dansa el retrobament de dos
vells amics distanciats durant
dècades per un conflicte, del
qual ara, en una nit, tenen

l’oportunitat de rescabalar-se.
“S’inspira en el llibredeMá-

rai, però la narració s’ha anat
quedant en la mínima expres-
sió. Importa, però ja no ens
condiciona tant.De seguida en-
trem en el nostre conflicte, en
aquest encontre enple capves-

pre que dura fins a
lamatinada”, apun-
ta Jordi Cortés, un
creador vinculat
des de fa anys a la
dansa integrada,

l’imaginari de la qual és prò-
xim a les emocions.
Per la seva part, el fundador

de la companyia La Intrusa,
Damián Muñoz, un creador
que parteix més de la fisicali-
tat, recorda com va ser creat
en el seu moment aquest duo
plede subtileses. “Ens vamtan-

car durant unmes el Jordi i jo,
i l’anàvem fent d’una tirada de
totes les maneres possibles
–comenta–. El vam arribar a
fer fins i tot transvestits o be-
vent vi de debò tota l’estona;
ens provocàvem l’un a l’altre:
‘fem-lo veient pel·lícules com

L’imperi dels sentits, o inspirats
en William Forsythe, evitant
totanarració, senseparlar”.To-
tes aquestes preses es van regis-
trar i visionar. destil·lant-se i es-
collint el que reflectia més bé
cada estat d’ànim.

Aquests dies, elMercatorga-
nitza activitats paral·leles: una
exposició sobre els 10 anys
d’Ölelés, la projecció del curt
Coup de Grâce que es va rodar
a Holanda sobre la creació de
la peça i unaxerrada deCortés
i Muñoz el divendres 16. c

Jordi Cortés
i Damián
Muñoz
tornen amb la
celebrada
Ölelés

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

JOSEP AZNAR

TELÈFONS
ÚTILS

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

]En el seu afany de crear memòria i patrimoni, el Mercat de les Flors
recupera aquesta setmana i la següent l’emblemàtica ‘Ölelés’, un duo
dels coreògrafs Damián Muñoz i Jordi Cortés del qual se celebren deu
anys. La peça, premi Ciutat de Barcelona 2004, ha estat presentada
en més de 25 països i l’han vist més de 22.000 espectadors.

‘ÖLELÉS’
Jordi Cortés i Damián Muñoz

Mercat de les Flors
Lleida, 59

20.30 h. 16 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

3€
Dte.

Descompte exclusiu a la Sirena

3€ de descompte directe en el total del tiquet per a
compres superiors a 20€ en qualsevol botiga* de la Sirena

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a

www.subscriptorsdelavanguardia.com

www.lasirena.es · 900 21 06 21

Oferta vàlida fins al 31/01/15 per als Subscriptors de La Vanguardia.
*Excepte per a compres telefòniques, a la botiga online i en
establiments de les Illes Balears. IMPRESCINDIBLE: Presentar el cupó
de descompte amb la teva targeta de Subscriptor de La Vanguardia.
No acumulable a altres descomptes i promocions, cupó bescanviable
una única vegada per cada targeta de Subscriptor validada durant la
vigència de la promoció.

Informació: www.lasirena.es · 900 21 06 21
Oferta vàlida fins al 31/01/15.

3€de descompte directe en el total
del tiquet a qualsevol botiga de la Sirena
(sense importmínim en el tiquet de compra)

OFERTAEXCLUSIVAPERASUBSCRIPTORSDELAVANGUARDIA.
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR AQUEST CUPÓ A QUALSEVOL
BOTIGA DE LA SIRENA (EXCEPTE BALEARS) AMB LA TARGETA
DE SUBSCRIPTOR DE LA VANGUARDIA. NO ACUMULABLE
A ALTRES DESCOMPTES I PROMOCIONS, CUPONS NO
ACUMULABLES ENTRE SI I VÀLID ÚNICAMENT UN CUPÓ PER
TIQUET DE COMPRA.

3€
Dte.

3€ DE DESCOMPTE PER A UNA
COMPRA SUPERIOR A 20€
aqualsevol botiga de la Sirena

SándorMárai tornaalMercat

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


