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Sabent això, s’entén el cantó
humà i experimental de la pro
postaqueaquestcopdualMer
cat (va ser present al festival
Sâlmon) ipera laqualels balla
rins i actors van aprendre la
dansa típica bavaresa i tirolesa
Schuhplattler (colpejador de
sabates en alemany), una sèrie

demoviments re
petitius que ell
converteix en si
mateixos en dra
matúrgia i per a
l’exquisida exe

cució del quals va anar a les
muntanyes del nord (antiga
Àustria), on els qui mantenen
viva la tradició se’ls miraven
amb recel, d’entrada. “No cre
uen que les seves arrels tinguin
a veure amb les nostres –expli
ca–, però enveure’ns ballar ens
vandonar la sevabenedicció”.

Folk-s. Will you still love me
tomorrow? no es pregunta si el
folk és contemporani ono, sinó
comprendre els mecanismes
que el mantenen viu, els llaços
amb la comunitat. El que sobta
és que Sciarroni ha decidit que
tant el públic com els ballarins
poden deixar la sala quan vul

guin, així que l’obra dura fins
que no hi ha ningú entre el pú
blic o cap actor. “Si saps que els
ballarinsesquedenperquètuet
quedes et converteixes en part
de l’obra i fas que la tradició
pervisqui”,apunta.Peraaques
ta relació lliure/sadomasoquis
ta entre públic i audiència, Sci
arronihaescritunmanifestque
es pot resumir en un punt: “Si
hasperdutlavivènciadel’aquí i
l’ara, surt de l’escenari”. Així
d’intensaéslapeçaqueesveurà
avui idemàalMercat.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

FaunadècadaqueAles
sandro Sciarroni (San
Benedetto del Tronto,
1976)esvacomençara

vincular a l’escena dansística
tot i procedir de les arts perfor

matives (ha estat
actor i ha estudiat
història de l’art
contemporani).
És la intuïció, el
quel’haportat fins
aquí. I també el fet que el seu
treballeramassaminimalperal
teatre i massa teatral per a les
galeries.Demaneraqueunbon
dia va enviar una proposta a
cinc festivals de dansa contem
porània ivarebrequatre invita
cions! “Va ser la dansa que em
vaadoptar”.

MATTEO MAFFESANTI
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El folkde l’aquí i de l’ara

Enaquestadansa
ésmés important
el ritmeque l’ac-
ció;peraixòes
començaambels
ullsembenats

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

SantaTeresa:500anysderecercaespi
ritual des de lamística, ambulls de do
na. Jornada amb ponències de Victò-
ria Cirlot, Mercedes Navarro, Audrey
Barceló i Francesc Grané. Concert al
Paranimf a càrrec de Lídia Pujol.
Sala Ramón y Cajal Universitat de Barce
lona. Campus Central. Gran Via de les
Corts Catalanes, 585 (de 16a21hores).

Casa Usher Llibreters. Avui obre
aquesta nova llibreria.
CasaUsher Llibreters. Santaló, 79 (a par
tir de les 17 hores).

Blues. Concert a càrrec de Blas Picón,
harmònica, veu i rubboard, i Lluís Co-
loma, piano. 14 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Circ de Fil i Aire. Espectacle de dansa-
teatre i titelles, recomanat per a nens
a partir de 3 anys. Coreografia i inter-
pretació: Antonella D’Ascenzi.
Centre Cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (18 hores). 3,5 euros.

Veo Veo. Presentació d’aquest llibre
de poesia d’Antonio Monterroso.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18 h).

13 à table! Contacontes per a adults
en francès amb Janina Espuny, de la
UB. Gratuït.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Booksessions. Música folk amb Wag-
ner Pa.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

H&B. Actuació en directe d’Antonio
Hidalgo.
Fnac Arenas. Plaça d’Espanya (19 h).

Música.NeusPeris interpreta al piano
obres de Haydn, Ravel, Messiaen i
Chopin.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
45 (19 hores). Gratuït.

‘El llibre de Job’, de Petr Eben. Concert
espiritual d’orgue dels divendres de
Quaresma, a càrrec de Bernat Bailbé
Entrada gratuïta.
Església de Sant Felip Neri. Plaça de Sant
Felip Neri, 5 (19 hores).

La volta al món en 10 anys. Conferèn-
cia a càrrec de Pablo Rey i Anna Ca-
llau.
Centre cultural Can Fabra. Segre 2432
(19 hores).

Músicaenviual CafèAltaïr. Concert de
Juan Manuel Galeas.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

Lamúsicade totsels temps. La pianista
Paula Belzunegui interpreta peces de
Bach, Brahms, Robert Schumann,
Bartok i Debussy.
Jardí dels Tarongers. Ràbida, 5
(19.30 hores).

Festival BIS. Actuacions en directe i
una fira discogràfica on hi ha tant
professionals com amants de la bona
música independent de Barcelona.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20 hores).

Ep Some Fun. El grup Technopolitans
presenta en directe el seu treball.
Espai Niu. Almogàvers, 208 (20.30 ho
res). Gratuït.

Jules. Concert d’aquesta banda de
rock alternatiu, folk i pop.
La Sedeta. Sicília, 321 (21 hores).

Gentebien,unanit d’estiu.Amalgama
Teatre presenta una adaptació de la
famosa obra de Santiago Rusiñol, di-
rigida per Miquel Agell.
Sala Calassanç. Sant Quintí, 19 (avui i
demà, 21 hores). 10 euros.

Tiple i guitarrad’Amèrica. Concert dels
guitarristes Lucas Savoya i José Anto-
nio Escobar, de Colòmbia i Xile, res-
pectivament.
Centre cívic Parc Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21 (21 hores). 10 euros.

Jesucristo Superstar. Un clàssic de la
Bambolina Negra. Versió castellana
en playback. 12 euros.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (avui i demà, 21.30 hores, diumenge,
18 hores).

La Folie. Cançó d’autor, reggae,
swing, funk, soul rumba amb Paula
Giberga, veu, i Andreu Roig, guitarres
i cors. Taquilla inversa.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 hores).

!L’artista italià Alessandro Sciarroni porta al Mercat de les Flors la
seva particular reflexió sobre les danses folklòriques tradicionals
com a fenòmens populars que han sobreviscut a la contemporaneï
tat, una experiència a partir de la dansa típica bavaresa i tirolesa
Schuhplatter que no ha deixat indiferent la crítica del seu país.

‘FOLKS. WILL YOU STILL LOVE ME
TOMORROW?’

Mercat de les Flors
20.30 hores

16 euros
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