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crea torres i curioses figures
amb pesadíssimes caixes de
fusta i barres metàl∙liques
amb les quals després efec
tuarà fràgils equilibris que no
deixaran indiferent el públic
i provocaranmés d’un sospir.
Un esforç amb grunyits, suor
i perill que es realitza en un

espai decadent
però intimista i
que va acompa
nyat de música
en directe –Laia
Rius al violí i

Maria Bou al violoncel– que
fa de contrapès als agosarats
esforços del protagonista per
aconseguir els seus molt per
sonals reptes.
I a la tarda, el Mercat aco

llirà el ¡Disparate! de la im
previsible Cacophonic Pictu
res Orkestar. Una orquestra

amb una forta tendència a
l’absurd que oferirà una fun
ció que no és ni un espectacle
de circ ni un concert, sinó to
ta una experiència musicro-
bàtica.
Perquè amb les primeres

notesde l’espectacle esdispa
ren accions acrobàtiques ab

surdes, poètiques i sempre
sorprenents. Al darrere hi ha
Karl Stets, un artista danès
que, confessa, busca sempre
“el camí més complicat per
realitzar coses molt simples”,
i quearahabuscatunsmúsics
artístics i uns artistes mu
sicals amb els quals omplir
l’escenari d’imatges que
transporten, gràcies a canvis
radicals, als escenaris més di
versos: delBarroc alFarWest
i d’un paisatge dolç a un d’in
quietant.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

C irc contemporani
per a tota la família.
És la proposta del
Mercat de les Flors

per a aquest cap de setmana
que avui es concreta en dos

espectacles: Ru-
do (12 hores), de
Manolo Alcánta
ra, que va acon
seguir un gran
èxit en la passada
Fira de Tàrrega, i ¡Disparate!
(18 hores), que va formar part
també amb èxit de la pro
gramació de l’últim festival
Grec i que torna amb la seva
molt particular orquestra que
oscil∙la sempre entre l’har
monia i el caos.
A Rudo, Manolo Alcántara

LUCÍA HERRERO

AGENDA
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

Equilibris i ‘musicrobàcies’

Una imatge de
¡Disparate!, de
la Cacophonic
Pictures
Orkestar,
alMercat

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

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

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

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

Barcelona ciutat

57Ral∙li Internacional deCotxesd’Èpo
ca BarcelonaSitges. Sortida dels vehi-
cles des de la plaça Sant Jaume a les
10.30hores. Els participants anirana
Sitges per les costes de Garraf.
www.rallyesitges.com

Mercatd’escapades. L’Agència Catala-
na de Turisme organitza la primera
edició d’aquest mercat, amb el qual
vol incentivar l’oferta turística de les
comarques d’interior.
Av. de la Catedral (tot el dia).

Firad’art. L’Associació de Veïns de Pe-
dralbes organitza una petita fira on
pintors, escultors i entitats benèfi-
ques exposaran les seves obres.
Plaça de Pedralbes (de 10 a 17 hores).

Silenci, fem música. Concert de Cèlia
Raspall i Carles Blanch (violí Contre-
ras i guitarra barroca).
Museu de laMúsica. Lepant, 150 (17.30
hores). Entrada gratuïta.

Per la Pau i el Desarmament. Concert
de The Ministrels Quartet organitzat
per FundiPau,a a benefici de la pro-
moció de la pau i el desarmament.
Església del Sagrat Cor. Casp, 27 (17.30
hores). 15 euros.

Nous Talents. Concert de piano a càr-
rec de Roger Vilarnau. Aportació vo-
luntaria a favor de la Fundació Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

Artaud i l’escriptura subversiva.Obrim
les portes a l’univers literari de les
avantguardes, als seus antecedents i
a la creació literària subversiva que
va generar. A les 18 h, xerrada Avant-
guardes sense avantguarda. Orígens i
derives de l’escriptura subversiva,
ambRicardRipoll, professor de litera-
tura a la UAB i director del Grup de
Recerca sobre Escriptures Subversi-
ves, i Xavier Bassas, filòsof, professor
d’Estudis Francesos, traductor i edi-
tor. A les 19.30h, xerradaAntoninAr-
taud, diccionari portàtil de com sobre-
viure poèticament a una societat fra-
cassada, amb Arnau Pons, escriptor
d’obra creativa i de no-ficció, traduc-
tor i editor, i Santiago López Petit, fi-
lòsof i professor de filosofia contem-

porània a la UB. Seguidament hi hau-
rà un recital poètic de la poesia
d’Antonin Artaud. Vetllada conduïda
i moderada per Francesc Gelonch.
Llibreria Calders. Passatge Pere Calders,
9 (18 hores).

Les set darreres paraules de Crist a la
Creu. La Societat Bach, en el seu 10è
aniversari, ha programat per quares-
ma aquesta composició sacra de F.J.
Haydn, interpretada pel petit cor
d’alumnes del Conservatori de Saba-
dell format per Èlia Farreras, Mireia
Sans, Abraham Montaño i Lluís Ver-
gés, la Coral Canticela dirigida per Ga-
brielMiralles i l’Orquestra de Cambra
Canticela, ambdues de l’Associació
Canticela de la Sagrada Família, tots
sota la direcció de Nacho Cantalejo.
Parròquia Sant Miquel dels Sants. Esco
rial, 163 (18.30 hores).

AssociacióFemMúsica.Núria Comore-
ra i Eulàlia Nosàs (violoncels) inter-
preten peces de Boccherini.
Sala Pau Gil del Recinte Modernista de
Sant Pau (19 hores). 8 euros.

Open Sundays Jam. Tarda/nit de ball.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (19 h).

Concurs Maria Canals. Concert de pia-
no a càrrec d’un dels joves pianistes
participants en el concurs.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores).

Gipsy Jazz. Concert del quartet Domi-
no Swing, integrat per saxofon, dues
guitarres i contrabaix.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 h).

The good son. Projecció d’aquest do-
cumental de Shirley Berkovitz, Israel,
2013. La història d’un fill que vol
complir el seu somni de viure com a
dona.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20.30 hores). 3 euros.

Gran Conjunts. Concert A dues bandes
amb la Banda Municipal de Barcelo-
na i la Banda de l’Esmuc. 14 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (20.30 hores).

Jazz. Vetllada amb Janine Johnson i
l’Original Jazz Orquestra.
Jamboree Jazz Club. Plaça Reial, 17 (22
hores). 12 euros.

!El Mercat de les Flors proposa un cap de setmana de circ contem
porani per a tota la família. Avui passaran per la seva sala dos es
pectacles: ‘Rudo’, de Manolo Alcántara, amb els seus agosarats
esforços i fràgils equilibris, i les sorprenents ‘musicrobàcies’ de la
Cacophonic Pictures Orkestar a ‘¡Disparate!’

‘RUDO’/‘¡DISPARATE!’
Mercat de les Flors

Pl. Margarida Xirgu, 1. Barcelona
12 h/18 h. 12 euros
www.mercatflors.cat

TELÈFONS
ÚTILS

Classificats
Els diumenges amb

• Entrades a 2€, de dilluns a dijous
(no festius)

www.cinemestexas.cat
Tel. 93 348 77 48
C/ Bailén, 205, Barcelona

CINEMES TEXAS

• 20%dedte.dediumengeadivendres,inclosos
• 10%dedte. les nits dedissabte, ponts,
Pasqua i deNadal aReis

www.rocblanchotels.com
Tel. +376 871 400
Pl. Coprínceps, 5,
Escaldes (Andorra)

HOTEL ROC BLANC****

2€

• 30%dedte. i enviamentgratis en laprimera
compraadrpet.es

• 15%dedte. i enviamentgratis en la resta
decompresadrpet.es

www.drpet.es
Tel. 93 396 73 32

DR.PET. PINSO PER A GOSSOS

30Dte.

CLUB SUBSCRIPTORS

Més informació a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius

20Dte.


