
Tres noms consagrats com els de
Nacho Duato, Víctor Ullate i Da-
vid Campos s’inclouen en el Toc
de Dansa que El Galliner ha pre-
parat per al primer semestre del
2009 al teatre Kursaal. Una oferta
que es completa amb l’Entretoc
que servirà a l’Esbart Manresà
per presentar l’espectacle del seu
centenari.

Una primera espasa del gènere
com el prestigiós ballarí Nacho
Duato celebrarà un aniversari
significatiu aquest any. El dissab-
te 14 de febrer es podrà veure al
teatre manresà l’espectacle que
commemorarà els primers deu
anys de vida de la Compañía Na-
cional de Danza 2, creada sota
l’impuls de Duato fa una dècada.
Els espectadors assistiran a la re-
presentació de quatre coreogra-
fies creades pel destacat artista,
amb músiques de la cantant ma-
llorquina Maria del Mar Bonet
(Cor perdut), el compositor fran-
cès Claude Debussy (Duende), la
terna formada per John Zorn,
Zrvo Pärt i John Tavener (Kol Ni-
dre) i una música tradicional ja-
ponesa titulada Heus açí una ve-
gada ...

De la mà de Víctor Ullate i l’es-
pectacle Samsara va tenir lloc l’a-
bril del 2007 la primera gran vet-
llada de dansa del nou Kursaal.
La companyia del ballarí arago-
nès tornarà a la capital del Bages
el 14 de març, amb Coppelia, en
una adaptació que ha fet Eduar-

do Lao pensant en el cos de ball
de 22 persones que té entre mans.
Coppelia és un dels ballets de
gran format que més es represen-
ten arreu del món.

La tercera i última cita serà l’ac-
tuació que durà a terme el Ballet
David Campos el 25 d’abril, amb
l’espectacle En clau de jazz (tribut
a Gershwin). El muntatge del co-
reògraf barceloní, emmarcat en el
programa d’actes del Dia Inter-

nacional de la Dansa, planteja
una reflexió sobre la importància
de l’aigua per a la supervivència
de l’espècia humana. L’espectacle
es dividirà en dues parts: a la pri-
mera s’interpretaran, amb piano
i veu en directe, peces de George
Gershwin; en la segona, el prota-
gonisme serà de tres peces de Llo-
renç Peris. Música i dansa s’uni-
ran en una actuació en què també
tenen un paper destacat Irene Sa-

bas (direcció artística) i Guillem
Bayo (videoprojeccions).

L’abonament del Toc de Dansa
es podrà adquirir, a partir del 24
de gener, al preu de 70 euros, amb
un descompte de 31 euros sobre
el preu conjunt de cadascun dels
tres espectacles. Les entrades in-
dividuals per a cada sessió –Dua-
to   i Ullate, 38 euros; Campos, 25
euros– es posaran a la venda el 28
de gener.
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El ballet de Víctor Ullate, en una imatge del 2007, tornarà al Kursaal

El Toc de Dansa del Kursaal inclourà noms
consagrats com Nacho Duato i Víctor Ullate
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››CULTURES Música. Manel Camp i Llibert
Fortuny oferiran el concert
«Mozart en jazz» el dia 11 de
gener a l’Auditori  Municipal
de Vilafranca del Penedès,
a partir de les 7 de la tarda

Escena. L’obra «Cuttlas,
anatomia d’un pistoler»,
basada en els còmics de
Calpurnio, es prorroga fins a
l’11 de gener, al Teatre del
Raval de Barcelona
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El centenari
de l’Esbart
Manresà

Aquest any serà especial
per a l’Esbart Manresà. El
7 de febrer, a 2/4 de 10 del
vespre, el grup pujarà a l’es-
cenari del Kursaal per oferir
l’espectacle Centendansa,
que commemorarà el cente-
nari de l’entitat. Diverses
coreografies de nova crea-
ció retran homenatge a les
persones que, just un segle
abans, el 7 de febrer del
1909, van fer la primera ac-
tuació en públic. Tradició i
modernitat aniran de bracet
en un espectacle de factura
local per al qual ja es poden
comprar entrades al Kur-
saal, al preu de 18 euros.

LA TORNA
Dels valents també és el

món, i en època de festes
i musicals, en uns dies en

què a cada àpat surt un comen-
sal que ha vist Què, Fama, Spa-
malot o Mamma Mia, el Lliure
va fer honor a la seva condició
de teatre públic i va reposar el
cap de setmana passat, en qua-
tre exclusives funcions, Coral
romput, colossal creació poèti-
ca de Vicent Andrés Estellés
que Joan Ollé va escenificar
amb un muntatge superb. Una
representació impactant i di-
gerible tan sols després d’un
exercici de sensibilitat estètica
i reflexió vital que la cartellera
no sempre demana de l’espec-
tador.

El referent de Coral romput
és Ovidi Montllor. Els vete-
rans de la crítica teatral encara
recorden l’imponent recital de
l’agost del 1978 al Tinell de
Barcelona, una cita per a la
posteritat: «jo esperava que al-
guna gent se n’aniria poc a poc,
però no. No se’n va anar ningú
mai. Vicent s’ho emporta tot
amb la seua harmonia» va ex-
plicar el cantautor d’Alcoi.
Considerat un dels grans noms
de les lletres valencianes de
tots els temps, aquest poema
en prosa de gran intensitat
compendia l’obra d’Estellés,
«és una antologia dels seus te-
mes i situacions més tractats».

Vint anys després, de la mà
experta de Joan Ollé, un direc-
tor especialment dotat per al
teatre de text, Coral romput va
tornar a endollar el públic a
l’obra d’Estellés. Una propos-
ta, però, amb una concepció
escènica diferent. Si Montllor
era el recitador vibrant, que
emmudia l’espectador amb
l’energia de la seva paraula, el
muntatge que es va estrenar al
Lliure fa un any adoptava una
dimensió coral, amb quatre ac-
tors principals i un reguitzell
d’intèrprets oferint les dife-
rents edats dels personatges
del poema. Joan Anguera,
Pere Arquillué, Eduard Farelo
i Montserrat Carulla són els
conductors de la poètica este-
llesiana a través d’una repre-
sentació a la qual només sobra
la mitja part. I que té l’enorme
virtut d’unir passat i present a
través del guitarrista que va
acompanyar Montllor al Tinell
i marca el ritme pausat del nou
Coral romput dues dècades
més tard. En la seva persona
s’encarnen les virtuts
d’una proposta impaga-
ble.

APUNTS DE TEATRE
Toni Mata i Riu

Silenci, parla
Estellés

LLIBRES

L’important patrimoni docu-
mental del Museu Marítim de
Barcelona serveix de base del lli-
bre Velers, un volum de gran for-
mat i en una edició molt acurada
que publica el segell manresà An-
gle amb autoria de Camil Bus-
quets i Marta Garcia. L’obra s’in-
clou en la col·lecció Patrimoni
Marítim de Catalunya, que té els
títols precedents Vapors, Creen-
ces de la mar, El domini de la mar
i Esports de mar.

La història de la navegació a ve-
la de la mà dels grans vaixells és
l’itinerari que recorre el llibre.

Aquest tipus d’embar-
cacions va dominar el
panorama marítim
fins que, al segle XIX,
van irrompre en l’es-
cena els vapors. El lli-
bre traça una evolució
que s’inicia amb els in-
tents pioners de nave-
gació a vela en les civi-
litzacions de Mesopo-
tàmia i Egipte. De mica en mica,
les naus van anar evolucionant
i es van anar fent cada cop més
grans, àgils i segures. El volum es
fa ressò de la importància que te-
nia per als imperis la possessió

d’una flota marina po-
tent. A més, l’extens
repàs explica també
els importants avenços
científics que va propi-
ciar el necessari domi-
ni de la mar, com ara
les brúixoles i el de-
senvolupament de la
cartografia. 

Camil Busquets i
Marta Garcia són dos reconeguts
especialistes en diverses matèries
relacionades amb el mar. Bus-
quets és analista naval i expert en
grans vaixells de vela, vaixells mi-
litars i modelisme naval, a més

d’autor d’una trentena de llibres.
Garcia, per la seva part, és docto-
ra en Geografia i Història, amb
un important coneixement de les
professions vinculades al mar a
l’Espanya de l’època moderna. 

«Velers», una proposta d’Angle per
conèixer la història de la navegació
TONI MATA I RIU/Manresa
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Vaixell hanseàtic de tipus ‘coca’


