
Recomanem...
Els altres catalans
per B. C.

COMPRAR I BEURE
Flax & Kale
per Adriano Luciani

Dijous 8
Deers. Quartet de Madrid. Tot
noies. So clàssic i efervescent.
Pop amb agulla i tornades
dissolubles en diversió.
Heliogàbal. 21.30 (6 euros).

Divendres 9
Silvia Pérez Cruz i Raül Fer-
nández. Els noms dels dos artis-
tes, llargs, no treuen cap mena
de protagonisme a una
col·laboració musical i amb
resultats emocionals inacabable.
Casino Aliança. Dies 9 i 12. 21.00
(27 euros).

The Excitements i Limboos.
Doble cartell de classicisme.
Limboos fa rock-and-roll i R&B
amb pedigrí, el mateix que fa
Excitements amb soul i funk.
Apolo. 20.00 (12 euros).

Sanjosex. Excel·lent oportuni-
tat per veure Carles San José
en un context familiar i de barri.
I amb preu popular. Centre
Cívic Navas. 20.30 (4,40 euros).

Dissabte 10
Raúl Rodríguez. El guitarrista
de Kiko Veneno i fill de Martirio

s’acosta al son en el seu disc
Razón de son, actual argument
dels seus concerts. Jamboree.
20.00 i 22.00 (15 euros).

Festa El Genio Equivocado. El
segell fa cinc anys, i artistes
com Hans Laguna, Les Sueques
o Como Vivir en el Campo ho
celebren a l’escenari. Apolo 2.
00.30 (10 euros).

Brighton 64. Pioners del movi-
ment mod a Barcelona, els
Brighton no han tirat la
tovallola. Les noves cançons ja

han sortit del forn. Be Cool.
23.00 (10 euros).

Dimarts 13
Giulia Valle. La contrabaixista
presenta un espectacle, Libera,
més proper al groove i al ritme
del que resulta habitual en el
seu treball. Jamboree. 13 i 27.
20.00 i 22.00 (10 euros).

The Quireboys. Rock clàssic
des d’Anglaterra. Noves i velles
peces argumentant que certes
formes de rock es mantenen.
Apolo 2. 21.00 (22 euros).

CINEMA MARROQUÍ
Filmoteca de Catalunya
Del 13 al 23 de gener
Entrada individual: 4 euros
Reduïda: 3 euros

ÖLELÉS
Mercat de les Flors
Sala Pina Bauch
Del 9 a l’11 i del 15 al 18 de gener
16 euros

Ja va passar l’època de les dietes a
base de carn, les vegetarianes, les
veganes i les macrobiòtiques. La
nova frontera cool de la gastrono-
mia és la cuina healthy flexiteria-
na, neologisme que sorgeix de la
unió dels termes flexible i vege-
tarià. Es tracta d’una alimentació
basada en un 80% en productes
d’origen vegetal i l’altre 20% en
proteïnes animals, cosa que repre-
senta la incorporació exclusiva de
peix blau. Ara Barcelona també
pot presumir del seu petit racó

de cuina flexiteriana gràcies a
l’inèdit Flax & Kale, projecte impul-
sat per Teresa Carles, propietària
del restaurant vegetarià homò-
nim situat al Raval.

El flexitarianisme, actual-
ment de moda als Estats Units,

aposta per unes re-
ceptes elaborades
per mitjà de pro-
cessos de cocció
sans, tot evitant
microones, fregits,
sucres, farines refi-
nades i greixos sa-
turats d’origen ani-
mal, i privilegiant
la planxa, els bu-
llits, el forn i el

wok. L’enorme espai, de més de
800 metres quadrats, inclou
també l’obrador de sucs Tere-
sa’s Juicery.

Tallers, 74B, Barcelona
www.teresacarles.com/fk

L
’inoblidable espectacle de
dansa contemporània
Ölelés torna a Barcelona,

on es va estrenar l’any 2004, per
celebrar el desè aniversari i les
seves més de cent actuacions
arreu del món. L’obra que va
unir en un magnífic duo els ba-
llarins i coreògrafs Jordi Cortés
i Damián Muñoz es podrà veure
a partir de demà a la Sala Pina
Bausch del Mercat de les Flors
fins al 18 de gener. L’espectacle
va obtenir el Premi Ciutat de
Barcelona de dansa.

El crispant so d’una ràdio sen-
se sintonitzar és el punt de parti-

da d’aquest brillant duo, que
uneix els talents creatius i inter-
pretatius de Jordi Cortés i Da-
mián Muñoz, sota la direcció es-
cènica de María Muñoz de la
companyiaMal Pelo. Inspirat en
el llibre de l’escriptor hongarès
Sándor Márai L’última trobada,
la coreografia recrea senti-
ments enfrontats sobre l’amis-
tat, la decrepitud de la vellesa i
la solitud, a través d’un bellís-
sim llenguatge gestual ple de
poesia i de ball fluid.

Jordi Cortés i Damián Mu-
ñoz segueixen carreres artísti-
ques diferents, cadascú amb els
seus propis projectes. “Ara ens
hem tornat a retrobar per
aquesta reposició i sentim que
cadascú de nosaltres ha cres-
cut artísticament. Aquest
Ölelés té més maduresa inter-
pretativa que la versió de
2004”, afirma Cortés, que pros-
segueix: “Hem reunit tot l’e-
quip que va participar en la se-
va creació fa deu anys, això era

molt important per a nosal-
tres”. Un collage musical en el
qual es barregen sorolls radio-
fònics, òpera i cançons suggeri-
dores esculpeix aquesta interes-
sant relació entre dos homes a
ritmes diferents.

La reposició d’Ölelés s’acom-
panyarà d’una exposició que re-
cull el periple de l’obra i que
estarà al vestíbul de la Sala Pina
Bauch. La mostra inclourà fo-
tos, cartells, retalls de premsa,
articles i vídeos. A més, es podrà

veure Coup de Grâce, el curtme-
tratge en què es va convertir l’es-
pectacle el 2009. La projecció
tindrà lloc cada dia del 9 al 18 de
gener, a la sala de projeccions del
Mercat de les Flors abans de la
funció.

Concerts

Deu anys d’un duo feliç

La situació dels drets hu-
mans, el passat recent del
país, les persecucions políti-
ques, la discriminació de la do-
na o la corrupció que hi ha
dins dels cossos de l’adminis-
tració es tractaran en el cicle
de la Filmoteca de Catalunya
Despres de Tànger. El Marroc
avui. El cicle, comissariat pels
escriptors El Arbi El Harti i
David Castillo, està impulsat
per la Filmoteca, el Consell
Nacional dels Drets Humans i
l’associació Art i Dignitat en
Acció (Artedea), i compta
amb la col·laboració de l’am-
baixada delMarroc a Espanya
i el Centre Cinématographi-
que Marocain.

El cicle pretén posar fi als
estereotips i donar a conèixer
a Catalunya el nou cinema
marroquí. Un corrent de fi-
nals dels anys noranta que té
un fort compromís amb els
drets humans. Els desequili-
bris socials i les asimetries
culturals són temes de refle-
xió ètica que es plantegen en
les pel·lícules que s’han pro-
gramat i que aniran acompa-
nyades de debats i tallers en
què participaran els cineastes
Narjiss Nejjar, Nour-Eddine
Lakhamari, Leila Kilani i
Faouzi Bensaidi i l’actriuMor-
jana Alaoui.

Les pel·lícules programa-
des són Els ulls secs, de Nar-
jiss Nejjar; Els nostres llocs
prohibits, de Leila Kilani; Ze-
ro, de Nour-Edine Lkhamari;
La meva terra, de Nabil
Ayouch; Els pioners del desco-
negut, deHassanKher;ACasa-
blanca, els àngels no volen, de
Mohamed Asli; Mort en ven-
da, de Faouzi Bensaïd; Rock
the Casbah, de Leila Mar-
rakchi; Amal, d’Ali Benkirane;
Una vida curta, d’Adil Fadili;
Margelle, d’Omar Mouldoui-
ra; La mà esquerra, de Fadil
Chouika, i Mokhtar, de Hali-
ma Ouadiri.

Els ballarins i coreògrafs Jordi Cortés i Damián Muñoz en l’espectacle Ölelés. / josep aznar

Cinema marroquí
que aposta
per trencar
estereotips

Els qui no hagin anat a fer un
cop d’ull a l’exposició Candel.
Els altres catalans tenen encara
uns quants dies (fins a l’11 de
gener) per acostar-se al Museu
d’Història de Catalunya, que jun-
tament amb la Fundació Paco
Candel va organitzar la mostra:
un repàs per la vida i l’obra de
l’escriptor, coincidint amb els
50 de la publicació del seu llibre
Els altres catalans.

B. C.

Carmen del Val

La dansa d’‘Ölelés’
torna a Barcelona per
celebrar l’aniversari
del muntatge  
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