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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

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

Bcnen lasAlturas.Aquesta activitat es
consolida com un acte social de refe-
rència a Barcelona en el camp dels
estils de vida,moda, art, restauració i
la llar. Aquesta edició se celebra a
l’antic col·legi Estela, una finca mo-
dernista i senyorial. Entrada gratuïta.
Casa Esperança. Esperança, 32 (entre
avui i diumenge, tot el dia).

El Monosabio. L’Ateneo Orson Welles
presenta el primer número de la seva
revista, un monogràfic dedicat a la
“Corrida del Siglo”, del 1982 a la pla-
ça de braus Las Ventas. Hi intervin-
dran Salvador Boix, músic i escriptor;
Joaquín Luna, periodista de La Van-
guardia; Curro Blázquez; Ateneo Or-
son Welles i Paco March, crític taurí.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

15a edició del Concurs de Roses Noves
de Barcelona. A més de les activitats
pròpies del concurs, aquesta edició
presenta un programa d’activitats
culturals i de lleure. Entrada gratuïta.
Parc de Cervantes (avui de 17 a 20 h,
dissabte i diumenge, de 10 a 20 h).

Entre mans i peus. Espectacle del Duo
MolinsMezquida, format per la balla-
rina de claqué LaiaMolins i el pianista
Marco Mezquida.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (19.30 hores).

1 dia 1 foto, 31 fotoperiodistes. Expo-
sició fotogràfica i presentació del lli-
bre.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés. Por
tal de l’Àngel (19 hores).

Camí del far. La pianista i cantant Lu
Rois presenta el seu últim disc.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19.30 hores).

La Música en la Intimitat  Segon cicle
de Primavera. El jove pianista Marc
Heredia interpreta peces de Beetho-
ven, Liszt i Albéniz.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores).

L’Esmuc interpreta Manén. Onze
alumnes de l’ESMUC i el pianista
Adolf Pla interpreten Joan Manén.

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores). 15 euros.

Duets i àriesd’òperes conegudes.Reci-
tal a càrrec d’alumnes de l’Acadèmia
Marshall sota la direcció de Montser-
rat Aparici.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(19.30 hores).

Música del teatre anglès del segle
XVIII. Concert de l’Ensemble La Fer-
landina. Gratuït.
Centre cívic Sant Martí de Provençals.
Selva de Mar, 215 (20 hores).

Tardes a les Golfes. Fanny Roz presen-
ta el seu primer disc Pren son souffle.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 ho
res). Gratuït.

Poemes i música des del Marroc. Lec-
tura dramatitzada de textos d’escrip-
tors marroquins a càrrec de l’actriu
Mònica VanCampen (veu) i lamúsica
d’Aziz Khodari (veu i percussió).
CC La Sedeta. Sicília, 321 (20 hores).

Born de Cançons. Dins d’aquest cicle,
concert de Joana Serrat.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (20 hores). 10 euros.

Fent l’indie. El grup Raydibaum obre
aquest cicle de pop-rock.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Veus Pedrera Endins. Concert a cape-
lla a càrrec d’Amarcord Grup Vocal,
dirigit per Marc Sambola, un dels fi-
nalistes de la segona temporada del
concurs Oh Happy Day, de TV3. 15
euros.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (cada
divendres fins al 12 de juny, 21 h).

elravalésteatre 2015. La companyia
de teatre còmic visual Valentino Ros-
si Clown representa La vita e’breve.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores). Gratuït.

Barcelona

SANT FELIU DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
57a Exposició Nacional de Roses. Les
Festes de Primavera omplen la ciutat
de roses i tota mena d’activitats lú-
diques, festives i comercials.
www.santfeliu.cat

TELÈFONS
ÚTILS

da, entre elmés col∙loquial i el
més refinat, i desafia cons
tantment les expectatives de
l’espectador.
El muntatge de l’obra es

presenta en un escenari sense
capdecorat,undj(MarcAses)
que punxa cançons pop de
diferents èpoques i una vin

tena de ballarins
tanprofessionals
com no professi
onalsquehanes
tat seleccionats a
cada ciutat on té

lloc l’espectacle, a partir d’un
càsting local, i que es bellu
guen seguint la lletra de les
cançons.
Tal i comassenyala el balla

rí i preparador Frédéric Se
guette, “l’espectacle intenta
en tot moment aturar el des
nivell quehihaentreel savoir

faire dels actors i els especta
dorsper taldetrencar laquar
ta paret i perquè es creïun joc
demiralls on el públic se senti
actiu i partícip de l’especta
cle.”
“Una de les coses més inte

ressants és el poc temps en
què aquests intèrprets han

pogut treballar amb la com
panyia”, explica el director
delMercat de les Flors, Fran
cesc Casadesús. I afegeix que
esvol ressaltar la “multicultu
ralitat i la multiprofessionali
tat” de Barcelona. L’especta
cle The showmust go on juga
amb l’espai, el temps i la sim
plicitat del moviment; busca
desmuntar els elements pro
pisdelteatreperbuscaralmà
ximlareacciódel’espectador.
Que es faci fosc i que el xou

continuï!!

MARIA TARRAGÓ
Barcelona

A lgú sap què estem
buscant? / Algú ho
pot resistir? /El xou
ha de continuar…”,

deiaQueenenunadelesseves
cançons més corejades, The

showmustgoon. I
és aquest mateix
nom el que en
capçala l’últim
espectacledelco
reògraf i ballarí
francèsJérômeBel, iqueater
ra avui a Barcelona i s’hi esta
ràfinsdiumenge,alMercatde
lesFlors.
The show must go on –una

peça creada l’any 2001 i guar
donada el 2005 a Nova York
ambelBessieAward–posaen
joc la relació entre l’art i la vi

LIESBETH BERNAERTS

ElxoudeJérômeBel

Assaigd’alguns
dels intèrprets
queactuarana
The showmust
goonalMercat
de lesFlors.

!El coreògraf francès Jérôme Bel, destacat representant del
moviment de la nodansa, arriba a Barcelona amb l’espectacle
The show must go on, una de les seves obres més emblemàtiques
que es podrà veure fins diumenge en una versió en la qual els
intèrprets són fruit d’un càsting local

‘THE SHOW MUST GO ON’ 
JÉRÔME BEL

Mercat de les Flors. C/ Lleida 59
20.30 h. (12 euros)
www.mercatflors.cat
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