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Tamara Rojo
ballarà a
Terrassa

ARTS ESCÈNIQUES 3 ANIVERSARI

L’estrella del Royal Ballet participarà en
la gala dels 25 anys del cicle de dansa
del Centre Cultural Caixa Terrassa

D
esprés del seu malefici al
festival de Cap Roig, on va
haver de cancel.lar la seva
actuació a causa d’unes le-

sions en les dues últimes edicions,
Tamara Rojo serà l’estrella de la
gran gala internacional que cele-
brarà el pròxim 19 d’octubre el Cen-
tre Cultural Caixa Terrassa, a l’Audi-
tori Alfons Vallhonrat, amb motiu
del 25è aniversari de la seva Tempo-
rada de Dansa. La ballarina princi-
pal del Royal Ballet de Londres, que
hi actuarà amb Federico Bonelli, in-

terpretarà les obres Esmeralda, de Pe-
tipa i Minkus, i Manon, de McMillan
i Massenet.

La vetllada, sota la direcció de Re-
nato Zanella, comptarà així mateix
amb la participació de ballarins de
les formacions Ballet de la Staattso-
per de Berlín, el New York City Ba-
llet, el Ballet Estatal Òpera de Kíev i
el Ballet del Teatre Marinski de Sant
Petersburg. El repertori inclourà pe-
ces com Cigne negre i Cigne blanc, Bole-
ro, Don Quixot, El corsari, La bella dor-
ment i Romeu i Julieta.

Pioners en la programació d’una
oferta estable de dansa a Catalunya,

l’Obra Social CaixaTerrassa va ini-
ciar el 1984 la seva aposta per aques-
ta disciplina amb la intenció de con-
vertir-se en un referent a tot Catalu-
nya. «Vam voler cobrir el buit escè-
nic que hi havia amb una programa-
ció que arribés al màxim públic pos-
sible», va explicar ahir Miquel Solé,
director de la Fundació CaixaTerras-
sa. «I ho hem aconseguit, perquè
més enllà dels espectadors locals, ve
gent de tot el Vallès, de Barcelona i
d’altres llocs».

Pel director artístic, Eduard Vives,
la clau de l’èxit ha estat la «perseve-
rança» al llarg d’un quart de segle,

en què han desfilat 152 companyies
de 26 països i prestigiosos artistes
com Alicia Alonso i Maia Plissets-
kaia. «Ens hem especialitzat en com-
panyies de repertori, perquè consi-
derem que perquè la dansa s’apreciï
se n’han de conèixer les regles, com
passa en el futbol o l’òpera. A més,
les noves tendències no mouen
grans públics», va justificar.

Després de la gran gala, la progra-
mació prosseguirà el 2 de novembre
amb Boyakodah, un espectacle de
dansa africana, «extremadament
físic i brillant», segons Vives, a càrrec
de Georges Momboye. El 17 de gener
del 2009 el Ballet Imperial Rus inter-
pretarà Don Quixot, de Marius Petipa,
i el 8 de febrer li tocarà el torn al
classicisme tècnic del Ballet Impe-
rial de Dinamarca, amb la gala
August Bournonville. L’Argentina de
Carlos Gardel també hi estarà pre-
sent, el 14 de març, amb la formació
Tango Metrópolis, que omplirà de
melancolia l’auditori al ritme de La
Cumparsita, Milongón o Tanguera. Fi-
nalment, la Companyia Antonio Ga-
des presentarà el 10 de maig la lor-
quiana Bodas de sangre.

TEMPORADA DE MÚSICA / Paral.lela-
ment, CaixaTerrassa programarà la
23a Temporada de Música, que
s’obrirà demà amb Nit d’òpera, un re-
cital líric dedicat a Giacomo Puccini
que inclourà àries i duets de les se-
ves òperes més conegudes, com La
Bohème, Madama Butterfly i Turandot.
Entre els concerts hi figuren els de
la Reial Orquestra Filharmònica de
Flandes (23 d’octubre) i de l’Orques-
tra Simfònica del Gran Teatre del Li-
ceu (22 de gener), entre d’altres. A
més, hi haurà un recital de piano de
Miquel Farré (6 de novembre), un
concert barroc de Jordi Savall (2
d’abril) i l’òpera Don Giovanni (7 de
maig). L’oferta de dansa i música es
complementarà amb espectacles
destinats al públic familiar. H

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

ART 3 RECONEIXEMENT

El dibuixant Arnal Ballester guanya
el Premio Nacional de Ilustración
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El guardó, de 20.000
euros, s’entrega aquest
any per primera vegada

El primer Premio Nacional de Ilus-
tración que atorga el Ministeri de
Cultura i que està dotat amb 20.000
euros ha anat a parar a mans d’un
artista català. Arnal Ballester (Barce-
lona, 1955) és llicenciat en Història i
va estudiar art a l’Escola Massana de
Barcelona, on és professor. També
dóna classes a l’Escola Professional
de la Dona.

Ahir, després de conèixer la notí-
cia, l’il.lustrador la va qualificar com
un «impacte molt positiu», i va tenir
un reconeixement per als candidats
que, des del seu punt de vista, es me-
reixien més el premi que no pas ell.
També va lamentar que la societat
estigui encara «molt verda» per veu-
re «la il.lustració com un treball cre-
atiu a nivell intel.lectual», i va voler
ressaltar que per tenir un futur en
aquesta professió és necessari treba-

llar en tots els camps: premsa, ani-
mació, cartellisme, il.lustració infan-
til, etcètera.

El premi homenatja cada any el
treball dels il.lustradors en obres edi-
tades a Espanya. És indivisible i no
es pot declarar desert ni concedir-se
a títol pòstum. Fins aquest any, la
feina dels dibuixants espanyols es re-
coneixia amb el Premi a les Millors
Il.lustracions de Llibres Infantils i Ju-
venils –que Arnal Ballester va obte-
nir l’any 1993–, però, per «donar-li

més reconeixement so-
cial», el guardó ha estat
elevat ara a la categoria
de Premio Nacional.

LLARGA TRAJECTÒRIA /
Arnal Ballester va co-
mençar a col.laborar
en revistes d’humor
gràfic els anys 60. En
els últims temps s’ha
anat desmarcant del
món editorial per tre-
ballar en altres camps
que avui li proporcio-
nen, segons ell, «més

felicitat», com el del cine i l’anima-
ció. L’any 1996 va formar part dels
30 il.lustradors mundials seleccio-
nats per a l’exposició The Secret Gar-
den, que commemorava els 30 anys
de la Fira de Bolonya. També va
col.laborar en la mostra Il.lustríssims.
Panorama de la il.lustració infantil i juve-
nil a Espanya, que es va exposar a la
Fira del Llibre de Bolonya, amb Es-
panya com a país convidat. A més,
ha publicat més de 50 títols de lli-
bres il.lustrats. H

33 Il.lustració del llibre Quan érem micos.

Noves tendències
al TNT Dansa

33 Amb el nou nom de TNT Dan-
sa, el festival internacional de
dansa de Terrassa convertirà la
ciutat vallesana, de l’1 al 5 d’oc-
tubre, en aparador de les noves
tendències en la dansa i el movi-
ment. El festival inicia en la
pròxima sisena edició una altra
etapa amb el relleu de la directo-
ra artística, Àngels Margarit, càr-
rec que ha assumit Pep Pla, el
director del CAET (Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa).

33 Aquest any, entre les 22
companyies participants hi des-
taca la presència de dones co-
reògrafes com Constanza Ma-
cras, que estrenarà Brickland,
una metàfora sobre la tendència
humana a crear guetos i sobre
l’accelerat augment dels barris
urbans; Blanca Arrieta, Juschka
Weigel i Nicole Seiler, que inte-
gra el vídeo i la música en direc-
te en un muntatge –Ningyo– so-
bre el mite de la sirena.

33 Els 19 ballarins de la compa-
nyia israeliana Kibbutz represen-
taran Ekodoom, una «espectacu-
lar, dura i emotiva» obra, destaca
Pla, sobre els actes devastadors
de l’home. L’innovador grup
britànic Lost Dog estrenarà l’es-
petacle Hungry ghosts i Iker
Gómez, La dansa del cigne, men-
tre que Israel Galván explorarà
L’edat d’or del flamenc. El festi-
val, que inclourà tallers, video-
dansa i classes magistrals, s’o-
brirà el dia 1 amb una rua en què
participaran Comediants i esco-
les de dansa.

EL FESTIVAL

Tamara
Rojo, a
l’Expo de
Saragossa.


