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bre Dansa, i Gregory Maqoma
estàposantenmarxaunprojec
te a Soweto. “Em preocupa la
idea de llegat, què m’emporto,
què deixo –diu Maqoma–, i en
aquesta reflexió hi ha un senti
mentdesolitud”.
És la que comparteix amb

Olivan, el seu companyde viat

ge en aquest Lo-
nely together que
reposa el Mercat
de les Flors des
prés d’haverse
vist únicament

dues nits durant el Grec 2014.
Curiosament, elMercat fa avui
trenta anys; trenta, n’han pas
sat, des d’aquell Majabhárata
de Peter Brook amb què es va
inaugurar coma teatremunici
pal. I ho celebrarà ambuna fes
ta postespectacle a la qual està
convidattothomquevaserpre

sentenaquells inicis.
Però què és Lonely together?

És l’essènciadetotaunavida, la
plasmació d’una connexió mà
gica,laques’estableixenaquest
paral∙lelisme de vides privades
i professionals. “Hem arribat a
unpuntenquèenscomprenem
molt bé”, apunta Olivan. Hi ha

res de més bell? És potser la
conversamés sincera i real que
mai no aconseguiria la paraula.
L’expressió vital de dos mons
que ni tan sols són diferents, i
queaquí enclouen,permitjàde
lamúsica de Laurent Delforge,
tant la tradició tortosina com
l’aromaafricanad’aquellSowe
toonvaviuredepetitMaqoma,
en el qual “la comunitat encara
sortia a celebrar les seves dan
ses i lasevamúsicainoagastar
se els diners en centres comer
cials comara”.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Van néixer el mateix
any (en fa 42) i van
coincidir en els seus
inicis a l’escola Parts

d’Anne Teresa de Keersmae
ker,aBrussel∙les,enaquellcurs

màgic en què des
puntaven altres
grans de la dansa
comAkramKhani
SidiLarbiCherka
oui. Al cap d’un
temps, totsdosvananhelar tor
nar al seu lloc d’origen, l’un, als
arrossarsdeDeltebre, i l’altre, a
Soweto, a Johannesburg, per
desenvolupar una activitat so
cial i mirar de provocar algun
impacteenlasocietatamblase
va dansa. RobertoOlivan ho ha
lliurat tot al seu festival Delte

LLIBERT TEIXIDÓ
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Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
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Gas Natural ........................ 900-750-750
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Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

SusiSweetdtress.Mercat on es poden
trobar 800 vestits vintage i comple-
ments, i intervencions musicals.
Casa Capell. Rambla de Prat, 27 (avui,
de 16.30 a 21 h, dissabte, de 12 a 21 h,
i diumenge de 12 a 15 hores).

Blues i estils afins. Concert amb el
Marc Ferrer Trio (Marc Ferrer, piano,
Pep Rius, contrabaix, i Olivier Roc-
que, bateria). 14 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Mostra de Cinema Independent Cubà.
Inauguració de la segona edició
d’aquesta mostra amb la projecció
del documental Marina. Presenten
Judith Ruiz Castillo, directora executi-
va de la Mostra, Haliam Pérez, direc-
tor del documental, i Mercedes Álva-
rez, documentalista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Concert Diada de Sant Galderic 2015.
Concert del Grup de Cant Gregorià de
l’Ateneu de Sant Just Desvern.
Parròquia de Sant Pau del Camp. Sant
Pau, 101 (19 hores).

Agenda Llatinoamericana 2016. Amb
la cloenda de lamostra Pere Casaldà-
liga. De professió, l’esperança, Jaume
Pera, de Justícia i Pau, presenta
l’Agenda Llatinoamericana 2016.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19 hores).

Cicle de Tardor. La soprano Ulrike Ha-
ller i el pianista Josep Surinyac oferei-
xen un recital on interpretaran obres
de Schumann, R. Strauss, Liszt, Bizet i
Korngold.
Jardí dels Tarongers. Ràbida, 5 (19.30
hores). 7 euros.

El hombre cuando es hombre. Projec-
ció d’aquest documental de V. Sar-
miento, dintre del cicle Pioneres do-
cumental llatinoamericà. Diversos
testimonis relacionats amb la con-
cepció de l’amor romàntic i la pervi-
vència de la cultura masclista en la
cultura llatinoamericana. 2,5 euros.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 h).

Concert solidari pels refugiats. Concert
a càrrec de l’Escolania deMontserrat.
25 euros.
Basílica Santa Maria del Mar (20.30 h).

El mirar de la Maja. De Goya a Grana
dos. Concert a càrrec de Marta Rodri-
go, mezzosoprano, Emili Brugalla, pi-
ano, Antoni Trigueros, recitats, i Jo-
sep Sala, direcció escènica.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores).

Crowded by silence. Concert del can-
tautor d’origen irlandès Matthew
Mcdaid, veu i guitarra, acompanyat
per Pep Terricabres, bateria, Xevi Ga-
llart, baix elèctric, Eugènia Tort, violí,
i Núria Galvany, violoncel. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Diàlegs a Casa. Nélida Piñón, perio-
dista i escriptora brasilera, i CarmeRi-
era, escriptora i filòloga, protagonit-
zen una nova sessió d’aquest diàlegs.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20.30 h).

Concert solidari amb Mans Unides. El
Cor Carlit Gospel ofereix un concert
del millor gospel. 12 euros.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça del
Pi, 7 (21 hores)

Vivir Flamenco. El Tablao Flamenco
Cordobés presenta aquest especta-
cle, amb la presència del consagrat
Farruquito. 12 euros.
Palau de laMúsica Catalana. Palau de la
Música, 46 (21 hores).

Foroba Yelen. Transformar la sombra
del árbol en luz. Amb una narració
que combina etnografia i disseny,
Matteo Ferroni ens porta cap a la di-
mensió simbòlica de la llum recor-
rent l’origen de l’artefacte creat per
ell i que està transformant la vida de
les comunitats rurals de Mali.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (avui i
demà, 21 hores). 6 euros.

Dansesa laplaçadelRei.Sessió famili-
ar amb Oriol Fonollosa (21.30 h) i
danses ambel grup Folkserola (22h).
Plaça del Rei.

JAZZUL Acústic. David Chueca i Sonia
Linares presenten el seu primer disc
Natural.www.jazzul.com
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 hores). Gratuït.

Cicle de Concerts de Tardor. Concert
del grup Besos Robados. Gratuït.
La Sedeta. Sicília, 321 (22 hores).

!Poques vegades una reposició es converteix en un dels imperdibles de
la temporada. És el cas d’aquest vibrant Lonely together que van crear per
al Grec de l’any passat dues personalitats de la dansa com són l’ebrenc
RobertoOlivan i el sud-africà GregoryMaqoma. Fins diumenge es pot
veure alMercat de les Flors aquest sincer diàleg tan carregat d’humanitat.

‘LONELY TOGETHER’, DE ROBERTO
OLIVAN I GREGORY MAQOMA

Mercat de les Flors
20.30 h (18 euros)

www.mercatflors.cat

TELÈFONS
ÚTILS

Octubre 2015

- Amb aspiradora portàtil integrada, suport
retràctil i capçalmultidireccional.
- ContenidordebrutíciaambfiltreHEPAsensebossa.
- Cable de 5metres i bloqueig vertical automàtic.
- Ultralleugera i fàcil demaniobrar.
- Potènciamàxima: 700W.
- Pes: 2,6 kg.

ESCOMBRA ELÈCTRICA 2 EN 1 TANGO STICK
- Doble capçal.
- Accessori per tallar cítrics a la tapa.
- Apta per a rentaplats.
- Got de 500ml.
- Potència: 90W / 220-140 V / 60 Hz.
- Dimensions: 25,1 x 25,1 x 26,8 cm.
- Pes: 2,4 kg.

ESPREMEDORADOBLE AMB FUNCIÓ DE TALL CITRO TWIN

Per tan sols

39’95 €
99€

Per tan sols

39’95 €
89€

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda.
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents a
cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per al matalàs, la cinta de caminar i una butaca,
per a les quals les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i dues butaques, per a les quals
les despeses d’enviament seran de 39,90 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els 4
cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit, només hauràs de lliurar la cartilla
quan rebis el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,excepteIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

SELECCIÓ

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA


