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Naharin. La primera està dis
senyada per dues peces or
questralsdeRavel:Menuetdel
Tombeau de Couperin i Pava-
na per a una princesa morta
amblesqualsKilyánnopretén
que l’espectador busqui un
contingut simbòlic en la seva
coreografia sinóqueelquevol
és convertirla en un exercici
demusicalitat i sensibilitat.La
segona barreja el txatxatxa
amb el mambo i cançons po
pulars d’Israel, aconseguint
una fusió amb l’espectador
que s’intensifica quan al final
delapeçacadaballaríbaixade
l’escenari per buscar la seva
parella entre elpúblic.
Aquest espectacle familiar i

participatiu, recomanat per a
nens de més de 6 anys, està
destinat també a l’alumnat de

primària i educació secundà
ria, que podrà gaudir d’aques
tes dues funcions fins al 17 de
desembre dins del cicle El Pe
titLiceu Escolar.
Demà, els setze alumnes

que formen IT Dansa conti
nuaran practicant la seva for
mació en el món de la dansa
amb una actuació al Teatre
Monumental de Mataró (19
hores, 17 i 21 euros) que cons
taràde les coreografiesdeKy
lián i Naharin, a més de la de
Montse Sánchez i Ramón Ba
eza, Wad Ras, una peça que,
marcadaper lapercussió,par
la sobre la frustració, la falta
dellibertat i lapordelasolitud
evocant situacions universals
extrapolables a qualsevol rea
litat sense buscar, per tant, un
realismenarratiu.!

ITZIAR ORTEGA ERRASTI
Barcelona

Cadanovatemporada
el Gran Teatre del
Liceu posa a dispo
sició del públic una

proposta cultural que permet
la difusió de diferents mani
festacions artístiques, no no
més dirigides a adults, sinó
també a nens i a joves amb
l’objectiu de familiaritzarlos
amb la culturadesd’edats ben
primerenques.
Amb aquest plantejament,

avui arriba a l’escenari del Li
ceu la Jove Companyia de
Dansa de l’Institut del Teatre,
ITDansa, que, sota la direcció
deCatherineAllard, interpre
ta lescoreografiesUnBallo,de
Jirí Kylián iMinus 16, d’Ohad

Dansaperaunpúblic familiar

Barcelona ciutat

SlowFoodBarcelona. Cinquena edició
d’aquest mercat de la terra amb una
trentena de productors.
Parc de les Tres Xemeneies (de 10 a 16
hores).

Urbans Sports Longboard Contest.
Competició de longboard, premis a
les modalitats: hippie jump, slalom,
freestyle, slides i big jump. Tallers de
decoració de taules i grafit.
Rambla del Carmel amb Dante (de
10.15 a 14.30 hores).

Baúl Weekend. Aquest basar de mo
da, amb marques destacades del
món de la moda com Chanel, Prada,
IsabelMarant, Balenciaga, Chloé, YSL
o Dolce Gabbana, recaptarà fons per
a Save the Children i l’ajut als nens re
fugiats.
Espai Campos Elíseos. Passatge dels
Camps Elisis, 9 (avui i demà tot el dia).

Fantàstic Handmade Market. Quarta
edició d’aquest mercat de creadors
que reuneixmésde60botigues dedi
cades a lamoda d’adults i infantil, jo
ieria i bijuteria, complements, mo
bles, fotografia, il∙lustració i decora
ció de la llar.
Edifici històric de la UB. Gran Via, 585
(avui i demà, d’11 a 21 hores).

Market Navidad Zoco Barcelona. En el
mercat hi participen 20 marques de
moda i complements. Hi ha un racó
solidari amb peces úniques fetes a
mà de l’associació Aprenem per a la
inclusió de persones amb autisme.
Hotel Alexandra. Mallorca, 251 (avui i
demà, tot el dia).

La llamada del puma. Presentació
d’aquest llibre de gran format del fo
tògraf Andoni Canela, amb 150 foto
grafies acompanyades de textos i
il∙lustracions.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (12.30 h).

Blues. “Beermut”  concert de The
Blues Prisoners.
Craft Barcelona. Paradís, 4 (13 hores).

Star Wars . Projecció de la pel∙lícula
Star Wars VI  El retorno del Jedi.
Biblioteca Xavier Benguerel. Avinguda
del Bogatell, 17 (17 hores).

Dissabtes de clàssica amb berenar. Eli
sa GonzálezPola, violoncel, i Joan
Antoni Pich, violoncel, interpreten a
duo obres de Boccherini, Kummer,
Haydn, J. S. Bach i Mozart. 19 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Plomes, banyetes i pastorets. Repre
sentació d’aquesta versió lliure dels
pastorets, per membres dels Grups
Infantils.
Lluïsos d’Horta. Feliu i Codina, 7 (avui,
18 h, demà, 12 h). 4 euros.

Nadales. Concert a càrrec del Cor Xe
ra. Aportació voluntària a favor de la
Fundació Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

Música entre llibres. Concert de músi
ca medieval a càrrec del grup Ale
gransa, especialitzat en música de
l’edat mitjana, amb instruments i cri
teris històrics.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

Gòspel. La formació Gospel Sants in
terpreta clàssics del gòspel, soul i blu
es, com Down by the riverside, Halle
lujah o el conegut Oh happy day.
Centre cívic Josep M. Trias i Peitx. Riera
Blanca 13 (19.30 hores). Gratuït.

Xarrampim. El grup Corrandes són
Corrandes protagonitza un concert
de poesia improvisada i cantada na
dalenca. 1 euro.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seig Mare de Déu del Coll, 4151 (20 h).

Cuentos del Japón.Narració de contes
per a adults a càrrec de Yoshi Hioki.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores). 7 euros.

Nit JoveSolidària.Nit de teatre imúsi
ca per donar suport a la important
tasca social de les entitats de Gràcia.
Centre Cívic El Coll  La Bruguera. L’Aldea,
15 (22 hores).

Blues in the night. Sessió dedicada ex
clusivament al ball de swing originari
de les comunitats afroamericanes
dels Estats Units.
Ballaswing. Bassegoda, 1 (de 23 a 2 ho
res). 4 euros.

!Dins del cicle Petit Liceu Familiar, la Jove Companyia de Dansa de
l’Institut del Teatre (IT Dansa) ofereix avui dues funcionsmatinals
amb la representació d’Un Ballo de Jirí Kylián iMinus 16 d’OhadNaha
rin, dos coreògrafs de prestigi internacional. Igualment, aquesta
formació de ballarins actuarà demà al TeatreMonumental deMataró.

IT DANSA
Gran Teatre del Liceu
10.45 i 12.45 hores

13 euros
www.liceubarcelona.cat

JOSEP AZNAR

Representació deWadRas, coreografia que la ITDansa portarà demà aMataró

Els tres porquets es caguen de por.
Aquest cap de setmana la companyia
Samfaina de Colors s’acomiada del
Sant Andreu Teatre! amb seu espec
tacle musical protagonitzat pels tres
coneguts porquets, amb els quals
tracten les pors infantils.
SAT! Neopàtria, 54, Barcelona. Avui,
17.30 h, demà, 12 h i 17.30 h. 9,50 €.

Somriures i llàgrimes. En el
marc del programa Viu
el teatre, podemse
guir gaudint
d’aquest musi
cal protagonit
zat per la Ma
ria, la jove as
pirant a
monja que és

enviada a cuidar els set fills del capità
Von Trapp als afores de Salzburg.
Teatre Poliorama. Rambla, 115, Barce
lona. Demà, 12.30 hores. 12 euros.

Tisomàtic plays CaraGanyotes. Activi
tat lúdica en què mitjançant l’ús de
dispositius digitals i del maneig ma
nual d’objectes, els nens poden cons
truir una aventura.

Antic Teatre.
Verdaguer i Ca
llís, 12, Barce
lona. Demà,
12 h. 8 euros.

Cinema. Als ci
nemes Texas
(Bailèn, 205,
3 euros) es pro

jecten les pel∙lícules en català Upsss!
On està Noè? (avui, 16 h, i demà,
12 h i 16 h) i demà a les 12 h, Marco
Macaco i els primats del Carib, Antboy
i Home (Dolça llar). A la Filmoteca de
la Generalitat (pl. Salvador Seguí,
19) es projecta Fantastic Mr. Fox,
una adaptació del conte de Roald
Dahl (Charlie i la fàbrica de xocolata),
feta amb la tècnica d’animació stop
motion dirigida per Wes Anderson,
(Estats Units, 2009). Als cinemes
Maldà i Zumzeig es pot veure la pel∙lí
cula estrenada aquesta setmana
Phantom Boy, de Jean Loup Felicioli i
Alain Gagnol, una història de cinema
negre protagonizada per en Léo, un
noid’11anys que téel poder de sortir
del seu cos.

Josep Maria Serra

!Aquest capde setmana se celebra
adiversos indrets laquartaedició
de lagran festadel joc,Dau.A
Fabra i Coats, seu central del
festival, hi haurà jocsper a tots
els públics ambcampionats,
presentacions, unagran sessió
nocturna, prototips imoltesmés
activitats. Al CentreCultural El Born
espodrà jugar a totamenade jocs
històrics i fantàstics. A lesplacesde
SantAndreues jugaràa jocs tradici
onals i populars, desdels jocsmés
coneguts, com lesbitlles i la rutlla, a
d’altresquenoho són tant.
http://lameva.barcelona.cat/dau-
barcelona/
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