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Oportunitat per a la dansa professional
a cinquena edició del Certamen Internacional de Dansa Ciu-

tat de Barcelona es realitza aquests dies al Mercat de les Flors.
El jurat triarà els finalistes que podran participar en la gran ga-
la final, aquest diumenge al migdia. Aquest certamen prova de
destacar els millors ballarins en les categories de dansa clàssica,
contemporània i espanyola. Els participants, vinguts d’arreu
del món, aspiren a rebre algunes de les beques que concedeix
el jurat, presidit honoríficament per Julio Bocca. També es
prepara una gala per a les festes de la Mercè amb els millors
ballarins del certamen amb coreografies de les tres disciplines
creades per alguns dels membres del jurat específicament per
al BCN City Ballet.

GRAN GALA INTERNACIONAL DE DANSA
Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona
Lloc i dia: Mercat de les Flors, diumenge a les 12 h del migdia.

Un tast a la Central del Circ
quest cap de setmana arrenca EP (Extended Performance) a

la Central del Circ, on tres o quatre companyies de circ pre-
senten en una mateixa nit una peça seva de vint minuts en què
estiguin treballant; ni una successió de números ni un especta-
cle llarg, aquesta mostra. Avui es presentaran els treballs en
procés de les companyies: Es (Iceberg, que s’estrenarà en la
propera Fira Trapezi), Sugar (Canards), Soon (Sense títol, un
inici de creació) i Companyia de Circ Eia (In Tarsi, interven-
cions).

EXTENDED PERFORMANCE
Central del Circ
Lloc i dia: A la Central del Circ, avui i demà a partir de les 20 h.

Amb ambició professional
a companyia Anxovix Teatre és un grup liderat per la direc-

tora Anna Casas que anualment involucra 25 nens i nenes en
un espectacle. Si l’any passat el Teatre Municipal de Salt (que
gestiona Bitò Produccions) ja va oferir una versió del musical
Antaviana, aquest any aquest grup de joves actors amateurs
preparen Golfus de Roses, una adaptació divertida del film Gol-
fus de Roma. Els artistes, d’entre 6 i 14 anys, ho fan amb la ma-
jor ambició actoral tot i construir tot el que la producció ne-
cessita (des del guió fins a l’escenografia i el vestuari) amb el
suport d’un grup professional.

GOLFUS DE ROSES
Anxovix Teatre
Lloc i dia: Teatre Municipal de Salt. Dues sessions matinals per a
alumnes de cicle mitjà.
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MAR I CEL, FUNCIÓ
NÚMERO 1.111
Dagoll Dagom

agoll Dagom cele-
bra la funció 1.111
del musical Mar i
cel. L’obra, que es va
estrenar el 1988, ha
tornat aquesta tar-
dor en una tercera
producció al Teatre
Victòria.

Per a aquesta ce-
lebració, que coin-
cideix amb el qua-
rantè aniversari de
la companyia, s’ofe-
rirà un espectacle
irrepetible amb nú-
meros originals es-
pecialment prepa-
rats per a l’ocasió,
que repassaran te-
mes operístics i de
grans musicals.
L’espectacle promet
moments inoblida-
bles, ja que inclourà
també la participa-
ció especial de tots
els actors i actrius
que han format part
de les tres produc-
cions de Mar i Cel.
Lloc i dia: Dilluns a
partir de les 21 hores al
Teatre Victòria.
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Fresc i desimbolt. Un detall de la funció ‘Golfus de Roses’ en una
actuació a l’aire lliure / ANXOVIX

ment a impartir cursos a l’Obrador, des de fa
uns anys. La primera producció del 2015 de
la Sala Beckett es completa amb dues lectures
dramatitzades del monòleg La crida, en què
un jove reparteix el seu ideari polític en fu-
llets, tot mirant de convèncer la concurrèn-
cia. Es tracta d’un text “provocador”, en pa-
raules de Casares, que es mereix més atenció
de la cartellera barcelonina. Per ara, la im-
mensitat de l’univers vist des d’una gota d’ai-
gua és el primer reclam d’un autor que de-
mostra gust per la paraula i defuig una trama
convencional. Prefereix refugiar-se entre la
frontera del surrealisme de Dalí. ❋

Només la veu
L’actriu Berta Giraut
admet la dificultat de
treballar amb
companys de
repartiment sense
poder-se veure, només
construint la relació
dels personatges a
través de l’oïda. DAVID
RUANO

privilegi sentir com les flautes desafinades,
de sobte, entonen un tema a tres veus. O
com s’amenaça, tot cantant, què pot passar
si sona un mòbil durant l’espectacle. La
comunió entre públic i companyia és im-
mediata. Sí, hi ha els referents de la Nocilla,
Mazinguer Z o els adhesius de la col·lecció
Panini, però (i això és el que el fa interessant
de debò) hi ha la reflexió sobre el sentit de la
vida naïf de la infància i la sentència amarga
quan s’entra al món adult. Quan la tempesta
ja esclata amb llamps i trons sobre mateix
d’un personatge i aquest pot aventurar-se,
puntualment, a navegar per la nostàlgia de
la seva infància amb l’obligació de tornar a
remar en el seu dia a dia quotidià, gris i
finit. ❋

AQUELLOS DÍAS
AZULES
Marc Artigau

Direcció:
Marc Artigau i Queralt
Intèrprets:
Robert González,
Jordi Llovet,
Joan Solé
Dia i lloc: Dimarts, 7
d’abril (fins al 24
d’abril) al Círcol Maldà

’obra, estrenada
amb molt d’èxit el
maig de l’any passat,
torna al Maldà.
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