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Debut del ballet argentí a Terrassa
a primera gira internacional del Ballet Nacional d’Argentina

s’atura a la programació de dansa del Centre Cultural Terrassa.
El Ballet Nacional d’Argentina desenvolupa la seva temporada
anual a Buenos Aires amb quatre programes artístics que ara
porta fora del país. El programa a Terrassa presenta les següents
coreografies: Chopiniana, La mort del cigne, Clar de Lluna,
Birthday Offering La companyia, creada el mes de gener del
2014, va ser fundada pel Ministeri de Desenvolupament Social
de la Nació. Després de participar-hi 1.200 aspirants, van que-
dar seleccionats els 60 ballarins que conformen la companyia.

BALLET NACIONAL D’ARGENTINA
Dia i lloc: Dissabte, 25 d’abril, a partir de les 21 hores, al Centre
Cultural Terrassa. 32a programació BBVA de dansa.

Vodevil sense manies
quest muntatge de Roberto Santiado parteix de la cita de Woo-

dy Allen: “Només hi ha dos tipus de parelles, les que se separen i
les que acaben malament.” Un director de cinema haurà de con-
viure amb els enganys a les seves tres dones de la vida: la seva
dona, la seva amant i l’actriu de la seva pròxima pel·lícula. Vode-
vil inconfusible que té el suport argumental del món de glamur i
engany del cinema. Les aventures i desventures dels guionistes
(com també es va poder veure a Tots fem comèdia, Grec 2013) i
directors són terreny adobat per a la comèdia perquè són els
mateixos autors i directors que fan escarni de les seves pròpies
debilitats i tòpics.

NUES, UNA COMÈDIA DE CINE
Roberto Santiado
Direcció: Eduardo Durán i Jaume Morató
Intèrprets: Pep Munné, Mònica Pérez, Mone Teruel i Alba Sáez

Dia i lloc: Al Teatre Borràs. Per ara, fins al 10 de maig.

El circ per tot l’any a Catalunya
enís Matabosch, impulsor també del Festival Internacional de

Circ Ciutat de Figueres, assumeix el repte de crear un nou circ
ambulant a Catalunya. Per ara, estrenen pista (que la presenten
com la més còmoda i moderna d’Europa) a les festes de la Santa
Creu de Figueres. Aquesta troupe té tres claus que la defineixen:
Charlie Rivel és el seu referent com a pallasso català universal; la
qualitat dels seus números acrobàtics és la segona targeta de
presentació, i, finalment, mira d’identificar-se amb la tradició
popular musical catalana. Per això, alguns dels números (que in-
terpreten artistes d’arreu del món) s’il·lustraran amb un reperto-
ri format per El meu amor (coneguda popularment per Rosor, la
lletra de la tornada) o El cant dels ocells.

CIRC CHARLIE RIVEL
Genís Matabosch
Data i lloc: A la plaça Catalunya de Figueres, fins al 4 de maig.
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Solidaritat
i dansa

mb motiu del Dia
Internacional de la
Dansa, l’Institut del
Teatre i el Mercat
de les Flors organit-
zen un projecte so-
lidari. Ballarins
d’IT Dansa i del
Conservatori Supe-
rior faran una exhi-
bició aquest dime-
cres. Els guanys de
la funció es desti-
naran a un projecte
solidari triat amb la
col·laboració de
l’Associació de Pro-
fessionals de la
Dansa.
Dia i lloc: Dimecres,
a les 20.30, al
Mercat de les Flors.
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Sempre equilibris
Un detall de
l’actuació del nou
circ Charlie rivel,
que es prepara a
Figueres, fins al 4 de
maig. QUIM PUIG

ha titelles també per a adults.Un bon ex-
emple és la inauguració amb The table, en
què un titella de la tradició japonesa del
bunraku explica les seves teòriques últimes
12 hores de vida. També és, preferentment
per a públic adult, el muntatge itinerant
Andante de la companyia Markeliñe, en
què s’insinuen les atrocitats que viuen les
víctimes de la guerra (i que ja han impac-
tat en fires anteriors com és la de Tàrrega i
la de la Mostra d’Igualada. Per últim, la fi-
ra també consta d’activitats professionals
pels mateixos artistes (3) i d’accions pa-
ral·leles pensades per al públic (24!). La fi-
ra està oberta al màxim nombre de ciuta-
dans tot i que dóna prioritat als espais de
sala (26 espectacles) als de carrer (10). ❋

‘Tripula’ és un dels
títols que donaran a
parlar pel seu joc i
alhora la seva
artesania escènica.
MARC VILA

trar la ciutat blava de la guerra o les àni-
mes vermelles dels morts de la guerra que
pujaven al cel en l’al·lucinació de Colome-
ta, o de verd esclatant en un parc pacificat
pel temps i el plat a taula.

La plaça del diamant és una obra uni-
versal. No ha de sobtar veure-la en caste-
llà. És l’evidència que la literatura i el teatre
estan per sobre de la política. Ollé ha man-
tingut els noms en català i un cert accent
obert en el castellà quan algun personatge
s’adreça a algun altre castellà. La màgia és
que la recita una castellana procurant ser
molt correcta amb l’accent que desco-
neix. ❋

LA PLAZA DEL
DIAMANTE
Mercè Rodoreda

Adaptació i direcció:
Joan Ollé
Intèrpret:
Lolita Flores

Lloc i dia:
Teatre Goya
(diumenge, 19
d’abril), fins al 3 de
maig.




