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humanitàries anomenat
Dansa Solidària Refugiats,
que es presenta al públic
avui i demà al teatre Ovidir
Montllor.
Les noves generacions de

ballarins i coreògrafs que
han sortit dels conservatoris
IT Dansa Jove Companyia,
el Conservatori Superior de
Dansa i el Conservatori Pro
fessional de Dansa, amb la
col∙laboració de l’Escola Su
perior de Tècniques de les
Arts de l’Espectacle, són els
protagonistes d’aquest esde
veniment, en el qual s’ofe
reixen a l’audiència dife
rents propostes coreogràfi
ques, algunes de més
acadèmiques i d’altres de
més agosarades, que combi
nen els estils impartits al

centre: clàssic, contempora
ni i espanyol. L’acte acaba
amb Minus 16, de l’israelià
Ohad Naharin, una coreo
grafia que busca la complici
tat amb l’espectador i trans
corre pels diferents estats
emocionals, des de l’alegria
fins a l’abatiment.

El director del Conserva
tori Superior de Dansa de
l’Institut del Teatre de Bar
celona, Jordi Fàbrega, és
l’encarregat de dirigir
aquesta iniciativa, que s’ofe
reix a tot Catalunya i dóna
els seus guanys al municipi
en el qual actua. Les pròxi
mes actuacions tindran lloc
el 30 d’abril al TeatreAudi
tori de Sant Cugat del Vallès
i l’11 de juny al Centre Cultu
ral de Terrassa.!
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E l projecte Dansa
solidària, nascut a
l’Institut del Tea
tre, té l’objectiu

d’ajudar els sectors més des
favorits de la societat imillo
rar la qualitat de vida
d’aquells que més ho neces
siten a través de la dansa. La
seva presentació pública va
tenir lloc l’abril del 2015 al
Mercat de les Flors, en una
funció que va destinar la re
captació al finançamentd’un
projecte de dansa per a do
nes de centres penitenciaris.
Aquesta vegada, ha rebut

el suport de la Creu Roja per
presentar un espectacle mu
sical i de ball amb finalitats

Dansapels refugiats

Barcelona ciutat

Refugiats, l’odissea cap a Europa. Ex-
posició sobre les rutes dels refugiats
cap a Europa, amb imatges del fotò-
graf Sergi Càmara.
Jardins del Palau Robert. Passeig de Grà
cia, 107. Fins al 31 de març.

La demografia: quins canvis en el segle
XXI? Conferència i debat a càrrec
d’Anna Cabré, demògrafa.
Jesuïtes. Llúria, 13 (de 10 a 13 hores).

Palo Alto Market. La nova edició
d’aquest mercat homenatja l’on the
road, un estil de vida lliure i indepen-
dent.
Palo Alto. Pellaires, 30 (avui i demà,
d’11 a 21 hores). 3 euros.

Banc Sabadell 17è Festival Mil∙lenni.
Concert de l’Orfeó Donostiarra.
Palau de laMúsica Catalana. Palau de la
Música, 46 (12 hores). 20 euros.

Matinals musicals. Concert de música
folk i pop a càrrec de Namina & Pepo
Domènech. 5 euros.
Artte. Muntaner, 83 (12 hores).

Una farsa imprudente. Presentació
d’aquest llibre de Núria Llop (Libros
de Seda).
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(17.30 hores).

L’home de les estrelles. Homenatge a
David Bowie amb la projecció del film
Dentro del laberinto, de Jim Henson.
Fnac Diagonal Mar (18 hores).

Espai Transarts. Inauguració d’aquest
nou espai artístic i cultural de Sants.
Espai Transarts. Olzinelles, 5 (19 hores).

El colofó (abans del canvi ). Presenta-
ció d’aquest llibre de poemes de
l’agitadora cultural Jessica Ayala.
Ona llibres. Gran de Gràcia, 217 (19 h).

Fiddle Congress. Concert de Barcelona
Jazz Manouche Project (Albert Bello,
guitarra; Jason Anick, violí; Fiona
Monbet, violí; Oriol Saña, violí, i Da-
rol Anger, violí) i jam posterior per a
instrumentistes de corda fregada. En-
trada gratuïta.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (20 hores).

Una Vida Nueva. Representació
d’aquesta obra de teatre formada
per esquetxos basats en relats curts
de Slawomir Mrozek, amb acompa-
nyament musical en directe.
Centre Cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20 hores). Gratuïta.

Dansa Butoh. El destacat represen-
tant d’aquesta dansa tradicional ja-
ponesa Daisuke Yoshimoto ofereix
una performance.
Teatre de l’Enjòlit. Portal Nou, 30 (20
hores).

Passeig pel Renaixement,música espi
ritual russa i música barroca. El cor de
cambra Impromptu i la Capella Bach
de SantMiquel dels Sants, dirigits pel
mestre Murat Khupov, interpreten
obres de Purcell, Pitoni, Fauré i músi-
ca ortodoxa russa.
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino, Ro
ger de Flor, 245 (20.15 hores). Gratuït.

Paisajes de Sudamérica. RocioFaks &
Guillermo Gómez Álvarez fan un reci-
tal de cançons de compositors llati-
noamericans. 4 euros.
Espai Ku. Canvis Nous, 1 (20.30 hores).

Agridulce Acordeón. Narració de con-
tes per a adults a càrrec d’AlbertMar-
qués.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores). 7 euros.

Puertos. Araca Tango (Susana Negri,
veu; Peter Lemberg, guitarra i direc-
ció musical; Dario Polonara, bando-
neó, i Alejandro Fränkel, contrabaix) i
els ballarins convidats Gloria Rodri-
guez & David Garcia, fan un recorre-
gut pel tango, la milonga i el can-
dombe. 12 euros.
Tinta Roja. Creu dels Molers, 17 (21 h).

Tribut Beatles. The Flaming Shakers
homenatja els 50 anys de l’àlbumRe-
volver de la banda de Liverpool + ses-
sió de dj.
Auditori de Sant Martí. Plaça Angeleta
Ferrer, 2 (21.30 hores). 3,5 euros.

Blues in the night. Nit dedicada exclu-
sivament a aquest ball de swing origi-
nari de les comunitats afroamerica-
nes dels Estats Units.
Ballaswing. Bassegoda, 1 (de 23 a 2 ho
res). 3 euros.

!L’Institut de Teatre de la Diputació de Barcelona, en col∙laboració
amb la Creu Roja, presenta dues gales solidàries amb 57 ballarins
que interpreten set coreografies diferents i els guanys de les quals
seran destinats al programa d’acollida i integració de refugiats a
Catalunya.

DANSA SOLIDÀRIA REFUGIATS
Teatre Ovidi Montllor
Plaça Margarida Xirgu

20 h (demà 18.30 h) 10,29 €
www.institutdelteatre.cat

JOSEP AZNAR.

Coreografia del projecteDansa solidària

El món del Màgic d’Oz . La companyia
Joventut de la Faràndula, de Saba-
dell, torna al teatre Poliorama tot un
mes amb els seu exitós musical El
món del Màgic d’Oz. Durant quatre
diumenges el teatre de la Rambla es
transformarà en lamàgica terra d’Oz,
poblada per fades i éssers fantasio-
sos, i que la jove
Dorothy ha de tra-
vessar per tornar a
casa seva.
Teatre Poliorama.
Rambla, 115, Bar
celona. Diumenges,
12.30 h. 12 euros.

Mediterraniam. Un
taller en el qual tot
superant proves i

prenent decisions aprendrem a cons-
truir i gestionar un jardí botànic.
Jardí Botànic de Barcelona. Dr. Font i
Quer, 2, Barcelona. Demà, 12 h. Gratuït.

Babies al CCCB. Aquest febrer i dins
d’aquest cicle es presenten dues
grans propostes teatrals per als més

petits, Mans i
Maüra, filla de la
terra. La primera
gira al voltant de
les nostres dues
mans, que són les
encarregades de
crear la realitat de
cadascú, i la sego-
na està inspirada
en l’obra de
Joan Miró.

CCCB. Montalegre, 5. Dissabtes, 17 i 18
h, diumenges, 11 i 12 h. 9 o 12 euros.

Cinema. Projeccions de pel·lícules in-
fantils en català: Els cinc i l’illa del tre-
sor, de Mike Marzuk (avui, 16 h, de-
mà, 12 i 16 hores), i demà a les 12
hores, La llegenda del martell de
Thor, d’Oskar Jonasson, El ratolí Pérez
2, d’Andrés G. Schaer, i 10+2. La nit
màgica, de Miquel Pujol.
Cienemes Texas. Bailèn, 205. 3 euros.

La Violeta i l’oumisteriós. La titella Vi-
oleta, de la mà de Núria Mestres, ex-
plica el conte Guji Guji, del xinès Chih-
Yuan Chen. 9 euros.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15, Bar
celona. Avui, 18 h, demà 12 i 17 h.

Josep Maria Serra

!Estemenple capde setmanade
carnestoltes, dies dedisbauxa.Avui
a Barcelonahi ha ruesagairebé
tots els barris, amés de carnavals
infantils i concursosdedisfresses
per la canalla.Demàdiumenge, hi
ha La taronjada, l’acte central del
carnaval deBarcelona i unade les
tradicionsmés antiguesd’aquesta
festa tradicional de la ciutat. Co-
mençaràamb la cavalcadade la
ReinaBelluga i hi hauràunagran
batalla deglobus i confetis de color
taronja i un sarauamb ritmesde
DeMortimers. Podeu consultar
tota laprogramacióa:http://la-
meva.barcelona.cat/carnaval

Carnestoltes
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