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decidir reunir als Estats Units
la flor i la nata de l’àmbit per
acabar provocant una autènti
ca revolució.
“Als noranta aquesta gent ja

feien coses que encara avui so
miem fer. Sens dubte el seu
grup Battle Squad va fer pujar
el nivell”, comenta Javi Casa

do, del festival
Hop i d’Iron
Skulls Co., un
delsconvidatsdel
Mercat. Junta
ment amb ell

s’handonatcitaaquestasetma
na a Barcelona un nombrós
grupd’artistes,algunsd’ellsca
pitanejant els laboratoris de
creació que s’han desenvolu
pat a El Graner, i els resultats
dels quals esmostraran avui al
Mercat.
Parlemper exemple de l’an

glès JonathanBurrows, queve
delmóndelballet,odelfrancès
de Perpinyà Sébastien Rami
rez, que es va introduir en l’es
cena contemporània des del
break barrejant a les seves
peces fins i tot flamenc. I en el
terreny més local trobem els
BrodasBros.

Avui al matí hi haurà tallers
infantils al Mercat: de break
dance, de hiphop i beatbox,
mostrant les tècniques de cada
un. A la tarda, a les 16 hores es
projectaràalasalaPinaBausch
la pel∙lículaBeat street, un film
que va marcar un abans i un
desprésenelhiphopmundial,
seguidad’unafestaoldschoolal
vestíbuldelMercat.Perfinalit
zar, la presentació de les crea
cionsdelElGraner,amblapar
ticipació de membres de la
SimfònicadelVallès.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El hiphop i les danses
urbanes en general
continuen tenint
pendent el salt als te

atresde ladansa, aespaisnode
mera exhibició comercial sinó

de creació i refle
xió. El Mercat de
les Flors s’ha po
sataquestasetma
na a disposició
d’aquest art pro
gramant Hop Evolucions, un
cicle de dansa urbana que ha
portata laciutatalsartífexsdel
gènere més destacats, comen
çant per aquest pilar planetari
anomenat Storm (tempesta),
sobrenomquevaadoptarquan
en la decadència que el break
dance va viure als noranta va

LAURA GUERRERO
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ElMercat s’obre alhip-hop

Un dels labora-
toris que han
ocupat aquesta
setmana la
fàbrica de crea-
ció El Graner

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

HandmadeFestivalBarcelona.Segona
edició d’aquesta gran fira dedicada a
les manualitats de tota mena: fil i
agulla, paper, cuina, bricolatge, ves-
tits o activitats japoneses. 10 euros.
Palau 2 i plaça de l’Univers del recinte de
Montjuïc (de 10 a 20 hores).

BSW Swingui Qui Vingui @ Gràcia.
Com cada últim diumenge demes, la
plaça Virreina s’omple de swing.
Plaça Virreina (de 12 a 14.30 hores).

Els Contes de la Núria. Contes amb
música en directe explicats per un
gran titella. Espectacle dinàmic i par-
ticipatiu per als més petits.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seigMare de Déu del Coll, 4151 (12 ho
res). 5 euros.

Brunch Electronik Barcelona #4. La
Red Bull Music Academy presenta a
Mano Le Tough + Pional, en el marc
d’una jornada completa de música,
gastronomia i cultura per a tothom.
PlaçaMajor del Poble Espanyol. Av. Fran
cesc Ferrer i Guàrdia, 13 (de 12 a 21 ho
res). A partir de 10 euros.

Òperasenseparaules. El Teatre Instru-
mental ofereix divertimentos per a
corda i vents de Haydn i Mozart. As-
sessor artístic Lorenzo Coppola.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (12 ho
res). 12 euros.

Art sonor. Mixtur. Última tarda del
festival amb l’actuació d’artistes se-
leccionats de la convocatòria Mixtur
2015 (16hores). Concert de l’Ensem-
ble 2E2M amb obres de Francesco Fi-
lidei, Franck Bedrossian, Oscar Stras-
noy, Ramon Lazkano i Alexandros
Markeas (18 hores).
Fabra i Coats. Sant Adrià, 20. www.mix
turbcn.com

Silenci, fem música. Concert de Jordi
Casadevall amb l’instrument game-
lan, de Bali.
Museu de laMúsica. Lepant, 150 (17.30
hores). Gratuït.

Gospel flows in Barcelona. Concert so-
lidari del Barcelona Gospel Choir en
benefici de la Fundació Privada Cen-
tre Pedralbes. 20 euros.

Palau de laMúsica Catalana. Palau de la
Música, 46 (18 hores).

Clubde l’Òpera: Shakespeare en l’òpe
ra. Trobada mensual per introduir-se
en el món de l’òpera d’una manera
entretinguda.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76, bai
xos (18 hores).

Pablo Malek. Concert d’aquest con-
certista de guitarra. Aportació volun-
tària a favor de la Fundació Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

Clàssica a les Corts. Concert de bossa
nova a càrrec del Duo Fonte Giberto,
format per Diana Palau, veu, i Aleix
de Gispert, veu i guitarra.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca,
13 (18 hores). 5 euros.

R’n’R Party. Com cada últim diumen-
ge de mes, sessió per gaudir de l’au-
tèntic esperit rock & roll a càrrec del
DJ Lucky.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (18.30 h).

Dies de música. El Quartet Filharmo-
nia Gaudí interpreta un programa
que inclou obres de Toldrà, Turina,
Albéniz i Falla.
Sala Pau Gil del Recinte Modernista de
Sant Pau (19 hores). 8 euros.

Serrat a l’Albareda: 70+2. Periodistes,
músics i persones que han conegut el
noi del Poble-sec expliquen anècdo-
tes i vivències amb ell.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (19 hores).

BSW Open Sundays Jams. Una tarda
de diumenge ben moguda.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (de 19 a
23 hores).

Vidasprestadas. Elmón del teatre des
de dins, la vida des de fora, amb Ga-
briel Córdoba i Rafa Delacroix.
Almazen. Guifré, 9, baixos (20 h). 11 eu
ros.

The special need. Projecció d’aquest
documental que explica la història de
tres amics, una furgoneta i un viatge
irrepetible.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20.30 hores). 2 euros.

!El Mercat ha obert les portes aquesta setmana al hiphop, amb
tallers, conferències, jams, projeccions i també laboratoris que es
mostraran avui, com a colofó d’aquest nou cicle de danses urbanes.
La mostra tindrà lloc a la sala MAC a les 20 hores i l’entrada costa
8 euros.

HOP EVOLUCIONS
Cicle de dansa urbana

Mercat de les Flors
C. Lleida, 59

Tot el dia
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