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Barcelona ciutat

Sarsuela. ‘La revoltosa’. Conferència
de Joan Casanovas.
Aca. Provença, 542, esc. A 1er 3a
(17.30 hores).

SistemaFlash deMonitorització deGlu-
cosa: FreeStyle Libre. Conferència a
càrrec de Toni Cortés, gerent d’Abbot
Catalunya.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Cent anys de pacifisme feminista de la
Lliga Internacional de Dones per la
Pau i la Llibertat (WILPF). Col·loqui
amb Adilia Caravaca, presidenta de
WILPF.
Espai Francesca Bonnemaison. Sant
Pere més Baix, 7 (18.30 hores).

Pobreza e inmigración durante la crisis
económica. Conferència a càrrec de
Ramón Mahía Casado, professor
d’economia aplicada de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (18.30 hores).

Parlem amb... Xuan Bello, una de les
veusmés importants de les lletres as-
turianes, conversa amb Jordi Llavina
sobre el seu llibre Unes quantes co-
ses boniques.
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver.
Comte Borrell, 44-46 (19 hores).

Jazz. Jam session organitzada pel de-
partament de jazz i música moderna
de l’Esmuc. Gratuïta.
La Llanterna. Lepant, 150 (19 hores).

Migranya. Robert Belvís i Carles Roig
responen preguntes com ara: és mi-
granya o és cefalea? Hi ha alguna die-
ta antimigranya?.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

BCNegra. Maruja Torres conversa
amb l’escriptor francèsMaurice Goui-
ran, autor de Franco est mort jeudi.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Escòcia a través dels seus escriptors.
Conferència a càrrec de David Reve-
lles, periodista de viatges.
Hotel H10 Universitat. Ronda Universi-
tat, 21 (19 hores).

Temps d’eleccions.Dintre del cicle De-
bat de guàrdia, conversa entre Na-
choMartín Blanco, periodista i politò-
leg, i Agustí Colomines, professor
d’història contemporània de la UB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Dioptria 37+1. Estrena d’aquest docu-
mental dirigit per Nolasc Riba, guio-
nitzat i protagonitzat per Pau Riba.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

L’Islam a França l’endemà de l’11 de
gener del 2015. Reptes, perills i espe-
rances. Conferència de Vincent Ferol-
di, delegat episcopal per les rela-
cions amb elsmusulmans de la diòce-
si de Lió (França).
Auditori Fundació Joan Maragall. Va-
lència, 244, 1er (19 hores).

Ramon Llull i l’heterodòxia. Patrícia
Gabancho i David Fernández parlen
de la tradició que hi ha a Catalunya
d’anar a contracorrent a través de la
figura de Ramon Llull.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (19 hores).

Juegos de maldad. Presentació
d’aquest llibre de Graziella Moreno
Graupera a càrrec de Santiago Tarín,
periodista, i l’autor.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

Groenlandia. Aventuras con los inuit
de la costa este. Xerrada de Francesc
Bailón, antropòleg, i G. Van den
Berg, explorador polar.
Oficina de Viatges Tuareg. Passatge
de Mariner, 1bis (19.30 hores).

Jazz. Jam-Session a càrrec dels alum-
nes i mestres del grau superior del
Taller de Músics. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

The Masks Behind Doors + Postkrip-
tum. Rudi Cole i Júlia Robert, de la
companyia d’Akram Khan, protago-
nitzen aquestes peces de dansa con-
temporània. Gratuït, reservar al
934-880-590.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores).

BSW Balboaneu. Vespre de ball dedi-
cat exclusivament al balboa.
Bar Teatreneu. Terol, 26 (21.30 h).

FANNY MERINO
Barcelona

L
a companyia de dan-
sa urbana Brodas
Bros presenta, a par-
tir d’avui i fins al 15

de març, Concierto concepto al

teatre Coliseum.
L’espectacle, que
ja es va estrenar al
Festival Grec
2012, fusiona el
concepte de con-
cert ambel concepted’especta-
cle de dansa, on els ballarins
són els personatges principals,
mantenint els músics no no-
més coma acompanyament si-
nó formant part de les coreo-
grafies i gags humorístics. “El
músic toca a través de l’ener-
gia del ballarí”, va afirmar ahir

Lluc Fruitós, director d’aques-
ta companyia creada el 2006.

Concierto concepto és pura
energia, vibració, ritme, músi-
ca i humor. En escena trobem
el ritme trepidant dels ger-
mansFruitós, l’estil elegant i fe-
mení de les germanes Pons, les

acrobàcies impossi-
bles dels b-boys
(breakers), un per-
cussionista i un
flautista saxofonis-
ta especialista en

beatbox. Durant l’espectacle es
toquen instruments tan variats
com la bateria, el saxòfon, la
flauta, el cajón flamenc o
l’straching amb vinils, així com
l’ewi –instrument de vent elec-
trònic– i el vocòder –sintetitza-
dorde veu–.Tot i això, “labate-
ria és l’instrument principal de

l’espectacle”, va assegurarFrui-
tós. Un concert demoviment a
ritme de funk, soul, hip-hop,
música electrònica i dubstep.

Coma final apoteòsic, l’obra
comptaamb la col·laboració es-
pecial de Brincadeira, una
companyia de percussió, ball i

acrobàcia amb tambors forma-
da per deu persones. El grup,
creat el 2004, ha estat influït
per la música afrobahiana i
l’inici del moviment cultural
brasiler a Barcelona.
L’objectiu dels Brodas Bros,

que ja han trepitjat el teatre
Victòria i el Mercat de les
Flors, “ha estat portar el hip-
hop al teatre, ja que no és un
simple xou de carrer”. A més,
la companyia ha recorregut el
món sencer, des d’Orient fins a
Occident.c

Alguns
dels
integrants
de Brodas
Bros i de
Brincadeira
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Els Brodas Bros, companyia de dansa urbana, presenten ‘Concierto
concepto’ al teatre Coliseum. Un espectacle de ball i música amb
l’estètica, la tècnica i el positivisme de la companyia. Un concert de
moviment a ritme de funk dels anys setanta, soul, hip-hop, música
electrònica i ‘dubstep’.

CONCIERTO CONCEPTO
Teatre Coliseum

Fins al 15 de març. 21 h
A partir de 15 euros

www.grupbalana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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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 06/04/15 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 06/04/15.

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
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