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ON BARCELONA —  9E MAR7 9EL 

A  L ' Ú L T I M AS E C C I Ó

.  i a les .  hores , 3adalona di-
marts, dia , a les .  hores , el Prat 
dimecres, dia , a les .  hores  i 

l’Hospitalet dijous, dia , a les .  i a 
les .  hores . 
 9el més d’un centenar de funcions 
que estan programades fins al  de 
març, algunes d’aquestes gratuïtes, cinc 
han sigut concebudes directament per a 
públic familiar. 9’altres agradaran a les 
famílies, i molt. Entre aquestes, Hippos, 
un muntatge de Zoom-Zoom Teatre i 
Quim 3igas que posa a ballar i jugar tres 
hipopòtams amb desimboltura. La idea 
va rebre el premi Moritz de la Fira de 
Tàrrega a la millor estrena d’arts de car-
rer. No es podrà veure a 3arcelona, però 
sí en unes altres set seus. 
Més informació sobre la Quinzena de 
9ansa a les pàgines 2  i 2 . 

UNA HISTÒRIA D’AMOR EFERVESCENT 

També barrejant circ i dansa, el SAT 
Teatre Neopàtria,  ha programat 
per a aquest cap de setmana Rojo 

estándar, de l’andalusa 4ia. LaNördi-
ka. Aquesta història d’amor d’eferves-
cència carmesina va guanyar el premi 
Feten i el premi Lorca . Es podrà 
veure dissabte, dia , a les .  hores, 
i diumenge, dia , a les .  i les 

.  hores per ,  €. —

L 
a Quinzena Metropolitana de 9ansa ha 
escollit dues companyies britàniques de 
primer nivell, Motionhouse i NoFit State, 
i un espectacle familiar amb mestissatge 
circense, Block, per inaugurar la progra-
mació. Serà dimecres, dia , a les .  
hores, a la plaça de la 4atedral, i és un 
desafiament a la llei de la gravetat sobre 

 grans blocs de pedra que es munten, 
es desmunten i canvien en noves formes. 
 9esprés d’aquesta primera sessió, 
n’hi haurà una més a 3arcelona diu-
menge, dia , a les .  hores, a la 
plaça dels Àngels  i als altres vuit muni-
cipis de l’àrea metropolitana que par-
ticipen en aquesta edició. Les de Sant 
4ugat dissabte, dia , a les .  ho-
res , 4ornellà diumenge, dia , a les 

.  hores , Santa 4oloma de Gramenet 
dissabte, dia , a les .  hores  i Es-
plugues diumenge, dia , a les .  
hores  es complementaran amb un ta-
ller de dansa i circ. Les altres es faran a 
Viladecans divendres, dia , a les 

en família

DANSA I CIRC, 
MARIDATGE PERFECTE
Lespectacle familiar Block, de Motionhouse & NoFit 
State, inaugura la Quinzena Metropolitana de Dansa: 
un desafiament a la llei de la gravetat sobre 20 grans 
blocs de pedra a la plaça de la Catedral

Block 
9ansa i circ 

Plaça de la Catedral 
9imecres, dia 3 

.  hores  
Plaça dels Àngels 
9iumenge, dia  

.  hores  
Preu 

Gratuït

A  L ’ Ú L T I M A

9AN TUCKER
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El MNAC, gratis 
per a les dones 
El MNA4 parc de 
Montjuïc, s/n  ofereix 
activitats especials amb 
motiu del  de març, 
9ia Internacional  
de la 9ona. Aquest 
divendres, les dones hi 
podran entrar gratis de 

.  a .  hores.  

El monestir de 
Pedralbes, en clau 
femenina 
El monestir de Pedral-

bes 3aixada del 
Monestir,  ofereix una 
visita guiada divendres, 
dia  .  hores , amb 
el títol Pedralbes, un 

escenari femení del 

poder. És una ocasió per 
conèixer un racó 
històric de 3arcelona i 
la influència d’algunes 
de les seves habitants 
més cèlebres, com 
Elisenda de Montcada o 
Maria d’Aragó. 
 
Curts de dones  
al CCCB 
El 4443 Montalegre,  
acull, dissabte, dia , 
d’ .  a .  hores, 
una projecció ininter -
rompuda dels millors 
curts de 9irected by 
Women Spain, la festa 

internacional del cine 
dirigit per dones.  
 
Concert  
de Malva 
El 4entre 4ívic Vallvidre-
ra-Vázquez Montalbán 
Reis 4atòlics,  ofereix 

dissabte, dia  .  

hores , un concert de 
Malva, el pop delicat i 
acústic del qual executen 
Alba Alsina saxo , Marta 
4ervera piano  i Marta 
Trujillo veu . 
 
Carol, a les  
Cotxeres Borrell 
Ja es poden reservar les 
entrades al 4entre 4ívic 
4otxeres 3orrell 
Viladomat, -  per 

veure Carol , film 
de Todd Haynes 
protagonitzat per 4ate 
3lanchett i Rooney 
Mara, que es projectarà 
dijous, dia  .  
hores , i que relata una 
relació amorosa entre 
dues dones als anys . 
Va obtenir sis nomina-
cions als Oscars.

Fotograma 
de Carol, 
amb Cate 
Blanchett 
esquerra   

i Rooney 
Mara.

GRATIS 
GRATIS 
GRATIS

Eva Melúsevamelusf@gmail.com
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