
42 LAVANGUARDIA DIVENDRES, 15 GENER 2016

perquè cadascú tenia les seves
preferides”, afirma Lluc Frui
tós, director artístic de la com
panyia. Des de números pura
ment urbans i típics comels de
Hipstory fins a peces elegants i
selectes com les de Raindú o
Solo2mostrenl’evoluciótècni
ca, musical i estètica d’aquest

grup nascut a
Barcelona per
“les ganesdepro
fessionalitzar el
nostrehobby”.
Mantenintse

fidels a les sevesarrels, elsBro
das Bros ofereixen amb aquest
espectacle“unballmoltproper
iperpassarhobé.Femunhip
hopmolt càlid”, reconeixFrui
tós, que al seu torn confessa
que “amb aquesta festa estem
molt contents perquè la gent
quehavingut cantaambnosal

tres i acabaposantsedretaper
ballar”. I és que el grup, pioner
aportarelhiphopalsgranses
cenaris, compta per a aquesta
ocasióambelsseus jahabituals
b-boys,CarlosCarmona,Kado
er i Markitus, encarregats de
les acrobàcies, amb els també
usuals músics Guilliam Sons i

JeanPhillipe Barrios, i amb
Kapi, que realitza un grafit en
directe a ritme de ball, Joanar
mand i els seus temes de rap, i
Phax,referentinternacionalde
l’slow motion, com a artistes
convidats. Com a colofó, “al fi
nal de cada actuació convidem
unaescoladedansaperquèba
lli amb nosaltres. És un petit
somni que volem compartir
perquè a nosaltres ens hauria
encantat ferho quan comen
çàvem. Actuar en un escenari
comelColiseum”.!

ITZIAR ORTEGA ERRASTI
Barcelona

Xile, el Japó, Alema
nya i els Estats
Units. Aquests són
alguns dels països

onelsBrodasBroshanportatel
seu característic hiphop me

diterrani al llarg
delasevatrajectò
ria professional.
Un recorregut
que aquest any ar
riba a la desena
etapa i per a la qual els seus in
tegrants, els germansPol iLluc
Fruitós, d’una banda, i Berta i
Clara Pons, per l’altra, han vol
gut organitzar un espectacle
moltespecial.
“Hem seleccionat aquelles

pecesmésmítiques,encaraque
la decisió ha estat molt difícil

PERE FRANCESCH / ACN
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53è Concurs Internacional de Cant Te
nor Viñas. Audicions preliminars del
concurs.
Conservatori Superior de Música del Li
ceu. Nou de la Rambla, 88 (14.30 h).

Blues i estils afins. Concert de blues
amb Iker Piris, guitarra i veu, i Víctor
Puertas, harmònica i veu. 14 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Rutines. Espectacle de titelles a càrrec
de la Cia. La Puntual. En Malic l’aven-
turer s’enfronta a la rebel·lió de per-
sonatges i elements escènics en una
desbaratada comèdia per a titelles.
9 euros.
La Puntual Putxinel∙lis de Barcelona.
Allada Vermell, 15 (avui i demà, 18 h;
diumenge, 12 i 17 hores).

Sagrada Família desconeguda. Pre-
sentació d’aquest llibre de Daniel
Venteo, en el qual recull les millors
imatges del primer segle d’història
de la Sagrada Família.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Llibres,música iMoritz. Tornen les ses-
sions de llibres, dj i cervesa els diven-
dres a la tarda amb Andy Loop.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

‘Nadie quiere la noche’, d’Isabel Coi
xet. Un assessorament de pel∙lícula.
L’assessor de la directora en cultura
inuit, Francesc Bailón, explica detalls
del rodatge, dels actors i parlarà so-
bre la història original que s’explica a
la pel·lícula.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(19.30 hores).

Miradocs. Continuen les projeccions
en el marc d’aquest cicle de cinema
documental de Barcelona. De franc.
Casa Elizalde. València, 302 (fins al 22
de gener, 19.30 hores).

Ioga. Classe oberta i de franc de ioga
a càrrec de Ximena Escobar Ávila.
Espai Elsa. Marina, 132 (19.30 hores).

Cicle d’Hivern. Comença aquest cicle
amb un concert de la jove violinista

Laia Montserrat, i el pianista Josep
Buforn. Interpreten Txaikovski,
Brahms i Debussy, entre d’altres.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores). 7 euros.

Terra i cultura. Lluís Llach és l’amfitrió
d’aquesta vetllada, en què es presen-
taran els poemes musicats finalistes
del VIII premi Miquel Martí i Pol. Hi
actuaran Bikimel i Borja Penalba
amb Mire Vives, Xavi Múrcia i Berto-
meu. 10 euros.
Centre cultural El Born. Plaça Comercial,
12 (20 hores).

LATcinema. Dintre d’aquest cicle es
projecta la pel·lícula El tiempo nubla-
do, d’Arami Ullón. El film aborda la
problemàtica de l’atenció a les perso-
nes grans al Paraguai, país amb un
gran índex de migració femenina.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 ho
res). 3 euros.

Concerts d’hivern. Concert a càrrec de
Guiem Soldevila, cantautor i compo-
sitor de les Balears.
Sala d’actes del centre cívic La Sedeta. Si
cília, 321 (21 hores).

Viatge musical per Llatinoamèrica. La
cantant costa-riquenya Rosa Sánchez
ofereix una selecció de l’immens ven-
tall de la cançó i músiques tradicio-
nals del centre i el sud d’Amèrica.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21
(21 hores). 10 euros.

Desenfocat.Concert a càrrec d’Edurne
Vega. 5 euros.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36
(21.30 hores).

Lo mejor de Pepe Rubianes. Ferran
Terraza fa un homenatge en viu i en
directe a un còmic que va traspassar
les fronteres del cor dels espectadors
per quedar a la seva memòria.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (22 hores).

Barcelona

SANT FELIU DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Música del Carib. Concert a càrrec de
l’Edu Tancredi Sextet i el seu latin
jazz. 8 euros.
Sala Contrabaix. Ateneu Santfeliuenc.
Vidal i Ribas, 2325 (21.30 h).

!Després del seu naixement el 2006, la companyia internacional de
hiphop, dansa i cultura urbanaBrodas Bros celebra el seu 10è aniversa
ri ambun espectacle que recull les pecesmésmítiques de la seva trajec
tòria. Ocupant el teatre Coliseumdes del 2 de gener, els seus quatre
integrants estaran acompanyats fins al dia 24 per artistes convidats.

BRODAS BROS 10 ANYS
Teatre Coliseum

20.30 h
De 20 a 25 euros

www.grupbalana.com
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LLAMA AL

902 996 838
PARA HACER
TUS PEDIDOS

- Topper viscoelàstic de 0,9 cm amb teixit stretch
antiestrès.
- Capa superior supersoft d’1,5 cm.
- Planxa de viscoelàstica de 3 cm.
- Teixit 3D grana 100% transpirable.
- Alçada aproximada: 23 cm.
- Fabricat a Espanya.
- Entrega aproximada: 10 dies.

Preus vàlids per amatalassos de 190 i 200 cm de llarg.

Matalàs de 80 cm d’ample

Matalàs de 90 cm d’ample

Matalàs de 105 cm d’ample

Matalàs de 135 cm d’ample

Matalàs de 150 cm d’ample

199’95 €

219’95 €

229’95 €

249’95 €

269’95 €

699 €

699 €

899 €

899 €

899 €
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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 el matalàs 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 29,95 €,* 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,exceptelesIllesBalears,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

MATALÀS VISCOELÀSTIC MODEL MONTECARLO AMB TOPPER

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA


