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ment sobre tot allò que volia sa
berdelfolkidelasevapervivèn
cia. “Aquell Folk-s –diu– ja par
lava d’aquest tema i algunes
persones ho van percebre com
una marató de dansa, gairebé
una pràctica esportiva. Però jo
crec que no és exactament així,
demanera que vaig voler fer un

altre espectacle
sobre l’esport”.
Així doncs, el go
alball era el que
Sciarroni estava
buscant. “La difi

cultat dels jugadors es conver
teix en aquest espectacle en la
sevahabilitat,sónelsnoushero
is,capaçosdetransformarelseu
dèficit enunsuperpoder”.
Comenelsaltresdosespecta

cles deWill you still love me to-
morrow?, aquí també hi ha una
descontextualitzacióde lapràc

tica del seu lloc d’origen, i deixa
oberts molts significats possi
bles i cap enparticular. “Aurora
es connecta amb els altres dos
capítols com un esdeveniment
sense ulls, on temps i acció no
semblen coincidir mai amb la
durada: es contreu i es dilata en
relació amb la percepció senso

rial subjectiva tant del perfomer
com del públic”, explica l’artis
ta. “Busco crear un esdeveni
ment aparentment distant de la
realitatde l’espectador,peròso
vint el públic s’identifica amb
aquesta activitat estranya. El
que passa és que veu una cosa
queensconcerneixatotsdurant
l’espectacle. La fotògrafa Diane
Arbus deia que es reconeixia
més a simateixa quan era en un
lloc on no havia estat mai. Jo
proposo al públic lamateixa ex
periència”.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Uns joves cecs juguen
a un esport paralím
pic de pilota que no
més es pot practicar

amb els ulls tancats. És la situa
cióqueescull l’italiàAlessandro

Sciarroni per par
lar de l’esforç i la
constància. En re
alitat, és sobre tot
un treball que exi
geix un coneixe
mentmésprofundde lapresèn
cia física i de la percepció del
temps.
“Volia treballar sobre una co

sa que fos pur ritme, energia.
Sense dispersió”, assenyala
aquest artista de les arts perfor
màtiques, de qui elMercat ja va
programar un curiós experi

ALESSANDRO SCIARRONI

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

Sciarroni i les capacitats

Aurora recrea
un esport para-
límpic on els
atletes tenen
patologies cròni-
ques de la visió

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

Bcn en las alturas.Mercat al pur estil
del Portobello Market de Londres,
amb degustacions gastronòmiques,
tendències de moda, accessoris i dis-
seny en un espai amb vistes privilegi-
ades a la ciutat.
Torre Bellesguard. Bellesguard, 1620.
De 12 a 22 h.

IV Friday’s Blues&Boogie-WoogiePia-
no Meeting. Actuació a càrrec del
nord-americà Carl Sonny Leyland i de
Lluís Coloma.
Museu Europeu d’Art Modern. Barra de
Ferro, 5. (18 h). 14 euros.

Salut en moviment. Taller vivencial
per aprendre sobre la relació entre
salut i qualitat ambiental.
Espai 210. Padilla, 210. (18 h).

Miedo&ADN.Conferència ambel for-
mador de terapeutes en medicina
tradicional xinesa Francisco Cano, so-
bre les resistències que impedeixen
viure les pròpies experiències i impe-
deixen el progrés espiritual com a in-
dividus i com a societat.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 h).

‘Bag Lady’. Proposta de teatre ges-
tual que explica la història d’una do-
na solitària que construeix el seu pro-
pi món emprant els objectes més
simples.
Centre Cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147. (19 h).

Caparrós. No ficción. Martín Caparrós
parla sobre la seva trajectòria literà-
ria amb l’escriptor i crític Jorge Carri-
ón i amb la professora María Angulo.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616. (19 h).

‘El fantástico mundo de Juan Orol’. El
cicleMXaBCN: cinemexicano reciente
acull la projecció d’aquesta pel·lícula
de Sebastián del Amo, biografia
d’una de les icones de la història del
cinema mexicà.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19. (19.30 h). 4 euros.

Toni Subirana canta JosepMariadeSa-
garra. El músic i compositor català in-
terpreta junt amb en Pep Pradello-

rens (piano) una sèrie de poemes
musicats de Josep Maria de Sagarra,
Joan Maragall i Miquel-Lluís Monta-
nés.
Centre Cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130.
(20 h).

Tarda a les Golfes. Actuació de la can-
tant i compositora de Vic Joana Ser-
rat, atreta per la música folk y el rock
d’arrels americanes. Presenta el seu
tercer treball, Dear Great Canyon.
Casa Golferichs. Gran Via, 491. (20 h).

Desde el fuego. Alas. Espectacle que
culmina amb el projecte d’investi-
gació creativa entorn al tema del foc
a través del llenguatge de la dansa
teatre.
Centre Cívic Can Felipa. Pallars, 277. (20
h). 5 euros.

Guillem Arnedo & Celeste Alías amb
JorgeRossy. Concert dins del 47è Fes-
tival Internacional de Jazz de Barcelo-
na.
Cafè del Conservatori del Liceu. Noude la
Rambla, 88. (20.30 h). 12 euros.

Raúl Rodríguez & Coetus. Actuació
dins del Festival Connexions. Raúl Ro-
dríguez presenta el seu primer treball
en solitari, Razón de Son.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 111113.
(21 h). 14 euros.

‘Bits’. El Tricicle torna amb aquesta
obraque repel nomdelsbits, intangi-
bles unitats d’informació que alimen-
ten elmóndigital. El Tricicle són bits, i
com a tals passen ràpidament d’un
esquetx a un altre.
Teatre Poliorama. Rambla dels Estudis,
115. (21 h). De 20 a 32 euros.

JuditNeddermann.Concert final de gi-
ra d’aquesta artista que interpreta
Tot el que he vist dins del Cicle Músi-
ques Sensibles.
El Gran Teatre del Liceu. La Rambla, 51
59. 21.30 h. 15 euros.

¿Afta cuándo?.Espectaclemusical dels
germans colombians Juan Andrés i
Nicolás Ospina dins de la Cinquena
Setmana de l’Humor Llatinoamericà.
Presenten Xavier Sardà i Juan Carlos
Ortega.
Teatre Goya. Joaquim Costa, 68. (23 h).
12 euros.

!L’artista italià Alessandro Sciarroni torna al Mercat de les Flors
amb l’última peça de la seva trilogiaWill you still love me tomor-
row?. Es tracta d’Aurora, una reflexió sobre l’esforç i la constància
que Sciarroni proposa a partir del goalball, un esport paralímpic per
a persones invidents. Romandrà a la casa de la dansa fins diumenge.

‘AURA’ - ALESSANDRO SCIARRONI
Cicle Capacitats

Mercat de les Flors
20.30 hores

18 euros

TELÈFONS
ÚTILS

Hipoalergénico Ligero

- Alleugen la pressió dels peus, turmells,
cames, genolls i lumbars.
- Sola antilliscant amb gel antifatiga.
- Talles: S (38 - 40),M (40 - 42) i L (42 - 44).
- Colors: blau omarró.

SABATILLES RELAX DE GEL
- Farcit nòrdic 100%polièster.
- Acabat suau amb tacte de préssec.
- Pes: 250 g/m².
- Transpirable i amb tractament antiàcars.
-Mides: 220 x 220 cm.
- Reversible en dos colors:marró i lila.

EDREDÓ NÒRDIC BICOLOR REVERSIBLE
1 edredó

29’95 €
99€

1 parell

15’95 €
39€

2 edredons

49’95 €
198 €

2 parells

25’95 €
69€
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TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

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 (excepteelmatalàs).
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 a la cassola, per a la qual les despeses
d’enviament seran de 9,95 €,* IVA inclòs, i el matalàs, la cinta de córrer i la xemeneia, per a les quals les
despeses d’enviament seran de 19,95 €,* 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
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de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia


