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creadors? Doncs els Aerowa
vesTwenty,ungrupdecoreò
grafs emergents que seleccio
nen a través d’una convocatò
riaoberta.
Elfestivaltélloccadaany en

una ciutat diferent; de mo
ment ha estat a Ljubjana,Bas
sano del Grappa, a Zurich i a

Umea, que l’any
passat va ser ca
pital europea de
la cultura, i va
acollir cent artis
tes.

Enguany l’amfitrió és el
Mercat de les Flors. A partir
d’avui i fins diumenge, la casa
de la dansa de Barcelona aco
llirà 23 companyies de dansa i
artistes de disset països dife
rents que actuaran davant un
centenar de programadors
d’arts escèniques i aficionats a

la dansa. La selecció de les pe
ces recau, en tot cas, en elmè
rit artístic i no de la nacionali
tat.Entre lesofertesd’actuaci
onsqueespresentendecaraal
públic hi podem trobar Field
(avui, 19.15h), de la prolífica
coreògrafa Tabea Martin, un
espectacle que intenta esbri

narquè impulsa lespersonesa
establir vincles; Fog, del por
tuguès Luís Guerra (demà,
22 h), que presenta la seva
dansa virtuosa ambquatreba
llarinsqueesmouensobreuna
música hipnòtica, o Mono
(diumenge, 19.21 h) de Mia
Habib, una companyia amb
seu a Oslo que actua a escala
internacional i que beu d’una
infinitatd’estilsdedansa iges
tos culturals i polítics, barreja
d’humor, la seriositat i els sig
nificats reinventats.!

MARIA TARRAGÓ
Barcelona

Aprofundint en l’ob
jectiu de crear si
nergies entre les
companyies i crea

dors de dansa europeus,
mancades de sortides escèni

ques,elMercatde
les Flors acull
aquest cap de set
mana l’Aerowa
ves Spring For
ward, que no és
més que el festival de la xarxa
Aerowavesqueestà finançada
perlaUE.Aquestaplataforma,
sorgida el 1996, ofereix a joves
coreògrafs la possibilitat de
mostrar el seu treball a altres
païsosd’Europaiservistosper
programadors de35països.
Però, qui seleccionaaquests
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EuropadansaaBarcelona

Una escena de
Time takes the
time time takes,
de GuyNader i
María Campos,
alMercat
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Barcelona ciutat

Rock en família. Concert de rock amb
el grup Natural Thing.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321
(17.30 hores).

La fantàstica llegenda de la Jordina.
Presentació d’aquest llibre de Joana
Bruna.
Biblioteca Collserola  JosepMiracle. Reis
Catòlics, 1634 (18 hores).

Swing & Groove. Concert a càrrec de
The Big 3, trio format per Augie Burr,
veu, Big Dani Pérez, saxo, i Marc Fer-
rer, piano. 14 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Solidaritat a favor de la Fundació Escó.
L’Orquestra Simfònica i el Cor de Lie-
big de Giessen (Alemanya) presenten
un repertori que va del barroc fins a
arranjaments de música moderna i
de cinema.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

La senyora Arnoul. Presentació
d’aquest llibre de Jean-Noël Pancrazi
amb el traductor Jean-Daniel Bezso-
noff, l’editor Cortadellas i Valèria Gai-
llard.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Música en viu. Concert a càrrec d’Al-
berto Alcalá.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (19 hores).

El fauno y el viaje. La Cia. Mai Rojas i
los Escultores del Aire presenten
aquest espectacle de teatre, dansa i
vídeo. Després de la funció es farà un
col·loqui amb l’artista.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (19.30 hores). Gratuït.

Segon Cicle de Primavera. El jove pia-
nista Jorge Nava ofereix un concert
amb peces de Bach/Busoni, Beetho-
ven i Albéniz. Gratuït.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores).

Transparències, exultació i inquietuds.
Concert amb el Brossa Quartet de
Corda dintre del 4t Cicle de Música
Catalana Joan Manén. Interpreta

obres de Joan Chic, Carlota Baldrís,
Xavier Pagès i Joan Manén.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores). 15 euros.

Lectures poètiques a La Casa.Goya Gu-
tiérrez i Rodolfo Häsler llegeixen els
seus poemes. Presenta Alfonso Levy.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(20 hores).

Síria, unaguerraqueno s’had’oblidar.
Xerrada amb el periodista Marc Mar-
ginedas, d’El Periódico, segrestat du-
rant un any a Síria pels gihadistes.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76, bai
xos (20 hores).

Divendres de Jazz. Concert de la con-
trabaixista Giulia Valle acompanyada
de Marco Mezquida i David Xirgu.
Artte. Muntaner, 83 (20 h). 10 euros.

Màgia solidaria. Espectacle a benefici
de l’Obra Social de l’Hospital de Nens
de Barcelona presentat per Toni
Cachadiña, i amb la participació de
Jordi Magdiver, Dodó, Tito’s Màgic,
Magnel, Mag Txema i Toni Vega.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20 hores). 13 euros.

Notion: dance fiction. L’artista de Sin-
gapur Choy Ka Fai i la ballarina Sonia
Gómez obren la programació regular
de la nova sala independent per a
l’escena contemporània Hiroshima.
Hiroshima. Vila i Vilà, 67 (avui i demà,
21 hores). 1 3 euros.
www.hiroshima.cat

Gospel x Aliments. El cor Gospel Grà-
cia, dirigit per Karol Green, actua pel
Banc dels Aliments. 10 euros.
Casino L’Aliança del Poblenou. Rambla
del Poblenou, 42 (21 hores).

Dimecres. Representació d’aquesta
obra de la Companyia Fènix. L’11 de
març del 2004uns atemptats esfereï-
dors en uns trens de rodalia de Ma-
drid van segar la vida de prop de 200
persones. 12 euros.
Nau Ivanow. Hondures, 2830 (avui i de
mà, 21 h, diumenge, 19 h).

Danses a la plaça del Rei. Taller de
danses amb La Xampanya (21.30 h),
i danses amb Carles Belda, acordió
diatònic (22 hores).

!ElMercat de les Flors obre les portes des d’avui fins diumenge
al Festival Spring Forward, una trobada anual de caràcter europeu
on23 companyies de dansa i artistes de 17països diferents actuaran
davant el públic de Barcelona. TabeaMartin, Luis Guerra,Marco da Silva
Farreira, Ayelen Parolin, Roser López iMiaHabib entre d’altres.

SPRING FORWARD-AEROWAVES

Mercat de les Flors
Carrer Lleida, 59

Del 17 al 19 d’abril
www.mercatflors.cat
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Implant Centers:
Cerdanyola del Vallès C/ San Ramon, 118, local
Barcelona C/ Rambla Brasil, 57
Alella C/ Can Benet, 1
I també a Santa Coloma de Gramenet.

www.implantcenters.es / cerdanyolaimplant@gmail.com / Tel. 93 126 19 70

· Implant dental + funda per 840€
· Carilles Somriure Hollywood des de 150€
· Finançament a 12 mesos sense interessos
· Més de 30 tractaments gratis i fins a un 40% de dte. en la resta
· Dents amb implants semi-fix: 2.990€

Ofertes vàlides fins al 31/12/15 per al Subscriptor de La Vanguardia presentant la targeta. No acumulables a altres ofertes.

Implant Centers, líders en implantologia
dental ambmés de 15 anys d’experiència

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

50Dte.


