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muntatge abans d’estrenarne
un altre,més rocker, cap a final
d’any.
Elías Vivancos explica que

Aeternum representa un pas
endavant en la seva carrera, un
espectacle més madur, teatra
litzat i ambunaposadaenesce
namoltcuidadaquecombinael

flamenc amb els
grans salts del ba
llet, les arts mar
cials, la música
que toquen els
germans en di

recte, les acrobàcies i el circ.
“Hi ha un virtuosismemolt de
purat amb moments molt es
pectaculars”,assenyala, irecor
da que gràcies a l’èxit delmun
tatgeanteriorhantingutaccésa
ungranequipcreatiu,ambFer
nando Velázquez –autor de les
bandes sonoresdeLo imposible

i El orfanato– i Daniele Finzi
Pasca,artífexdelCorteodeCir
queduSoleil ique,segonsElías,
ha empès cap a una barreja in
teressant: “Ellbuscaeldetall, la
subtilesa, lafragilitatdel’artista
en escena, i la nostra feina és
l’oposada, la força de l’artista,
coreografies poderoses, desca

rades, ambmoltd’efecte.”
El títol Aeternum, recorda,

“parla de la idea que qualsevol
homevulgarpot fregar l’eterni
tat a través de l’art. Que grans
artistes continuen vius avui a
través de les seves creacions.
Cada número representa algu
na part de l’etern, de l’ànima. I
enaquest sentit enescenahiha
fantasmes i dimonis per mos
trar la lluitaentre la llumi l’om
bra, el bé i elmal, en l’ànima de
l’home. Una lluita que passa en
escenade la foscora la llum” .!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Són Elías, Judah, Josua,
Cristo, Israel, Aarón i
Josué. I són Los Vivan
cos. Una companyia

formada per set germans nas
cuts del mateix pare i diverses

mares–el seupro
lífic progenitor va
tenir més d’una
trentena de fills–
que triomfen pel
món amb la seva
barreja de flamenc, arts marci
als,dansaiacrobàcies.Iqueara,
després de tres anys de gira
amb l’espectacle Aeternum
–una gira que els ha portat per
Londres,NovaYork iMoscou–
tornen a Barcelona, d’on, amb
Reus, procedeixen els seus in
tegrants, per acomiadar aquest
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L’eternitat deLosVivancos

Una escena de
Los Vivancos en
el seu espectacle
Aeternum, que
es representa al
teatre Tívoli
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Barcelona ciutat

Palo Alto Market. Nova edició
d’aquest mercat en el qual hi ha gas-
tronomia, objectes d’autor, una ins-
tal·lació artística i tallers.
Palo Alto. Pellaires, 30 (d’11 a 21 ho
res). 2 euros.

El barri de la França: orígens, escapça
ment i evolució. Visita guiada per Jo-
sep Fabra.
Av. Paral∙lel, 115 / Concòrdia (11 ho
res). Gratuïta.

Claqué al carrer. Amb motiu de la ce-
lebració del dia internacional del Cla-
qué, més de mig miler de ballarins
procedents de diverses escoles mos-
traran els treballs realitzats durant
aquest curs.
Parc de la Ciutadella (11 hores).

BrunchElectronik. L’últimbrunch de la
temporada té accent francès amb
The Hacker, Joris Delacroix, Akufen i
Pedro Bucarelli. A més atenció amb
les activitats familiars que se cele-
bren de12a18h) i l’interessant ofer-
ta gastronòmica. 15 euros.
Poble Espanyol. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 13 (de 12 a 22 hores).

Núvols. La Petita Malumaluga pre-
senta aquest espectacle per a nadons
fins a 3 anys, amb multitud de per-
cussions, clàssics del jazz i un conte
amb un munt de núvols.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seigMare de Déu del Coll, 4151 (12 ho
res). 5 euros.

Música contemporània. El Trio
Orpheus (violí, violoncel i piano) in-
terpreta obres d’Oliver Vinent. Apor-
tació voluntària a favor de la Funda-
ció Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

‘Lanovena’,deBeethoven.Concert de
l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Or-
feó Manresà (Lluís Arguijo, director),
el Cor Liedercàmera (Elisenda Carras-
co, directora), Saioa Hernández, so-
prano, Albert Montserrat, tenor,
Gemma Coma-Alabert, mezzosopra-
no, i Marc Pujol, baix.
Palau de la Música (18 hores). De 18 a
68 euros.

L’hostalera. Representació d’aquesta
obra de Carlo Goldoni. Guerra de se-
xes o, més aviat, la impotència dels
homes davant les arts de seducció fe-
menines. Quan una dona es proposa
una cosa, l’aconsegueix.
Ateneu de Sant Andreu. Abat Odó, 71
(18.30 hores). 6 euros.

Concert solidari. Carme Vilà, pianista,
interpreta obres de Mozart, Schu-
bert, Brahms, Chopin, Debussy i
Rakhmàninov entre d’altres, en soli-
daritat amb Talnique (El Salvador)
unpoble en reconstrucció després del
terratrèmol del any 2001.
Auditori Castanyer, Casa d’Espiritualitat
Sant Felip Neri. Nena Casas, 37 (19 ho
res). 5 euros.

Ópera de damas. Recital a càrrec
d’Anna Belén Gómez, soprano, i Erik
García, piano. 15 euros.
5 senses BCN: Espacio de Creación Artís
tica. Burgos, 41 (19 hores).

BSW Open Sundays Jams. Tarda i nit
de ball.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (de 19 a
23 hores).

De todas las Bellas, las más Bellotas.
Estrena d’aquest clownconcert a càr-
rec de la Cia Aérea Teatro. 11 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (20 hores).

Cabaret DiU (Divergència i Unicorns).
Rachel Arieff presenta aquest espec-
tacle de varietats alternatiu, divertit i
atrevit.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20.30
hores). 5 euros.

Balkabarna Festival. En el seu segon
disc À dos de géant, els músics de Za-
kouska fan un viatge a cavall entre el
jazz i la música romanesa.
Ateneu Popular de 9 Barris. Portlligat,
1115 (20.30 hores). 12 euros.
www.balkabarna-festival.com

Barcelona

BADALONA (Barcelonès)
Orquestra de Cambra d’Acordions de
Barcelona (OCAB). Dirigida per Jesús
Otero interpreta valsos, marxes, pol-
ques, sardanes i música de cinema.
Teatre del Círcol de Badalona. Sant
Anastasi, 2 (18.30 hores). 8 euros.

!Los Vivancos tornen a Barcelona per acomiadar el seu espectacle
‘Aeternum’, que fa tres anys que gira per tot el món. Elías, Judah,
Josua, Israel, Aarón, Cristo i Josué, els set germans que conformen
la companyia, presenten un espectacle que uneix flamenc, dansa,
arts marcials, acrobàcies i música

‘AETERNUM’
Teatre Tívoli

Casp, 8. Barcelona
Fins al 7 de juny

www.grupbalana.com
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