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ElBolxoitornaràa
obrir l’octubredel2011

Redacció
MOSCOU

El Bolxoi, en obres des del
2005, obrirà de nou les
portes el 2 d’octubre del
2011 amb l’òpera Ruslan i
Ludmila, del compositor
rus Mikhaïl Glinka, segons
va anunciar ahir a Moscou
l’entitat responsable de la
reconstrucció d’aquest te-
atre tan emblemàtic. La
data de reobertura d’a-
quest escenari és una in-

cògnita des que les autori-
tats russes van decidir
tancar-lo a causa de l’estat
deplorable que presenta-
va, amb aigua fins i tot als
baixos de l’edifici. Ara el
ministeri de Cultura ha
decidit destinar-hi més di-
ners i més obrers a fi de
complir els terminis. El
nou equipament passarà
de 4.000 m2 a 8.000 i s’es-
pera que a cap a finals del
2009 s’hagi acabat la res-
tauració de la façana. ■

L’Òpera Nacional de
Noruega, de l’estudi
Snohetta, guanya el
prestigiós guardó

Redacció
BARCELONA

La Comissió Europea i la
Fundació Mies van der
Rohe, amb seu a Barcelona,
atorguen cada dos anys un
dels premis d’arquitectura
més prestigiosos d’àmbit
internacional. Dotat amb
60.000 euros i limitat a pro-
jectes finalitzats al llarg
dels dos anys anteriors,
340 projectes optaven a la
convocatòria del 2009.

Els guanyadors han
estat Kjetil Traedal Thor-
sen (1958), Tarald Lunde-
vall (1948) i Craig Dykers
(1961), els arquitectes de
l’estudi Snohetta, fundat el
1989, autors del nou edifi-
ci de l’Òpera i el Ballet Na-
cional de Noruega, cons-
truït a la badia d’Oslo i que
ha estat el primer element
de la transformació de la
zona, que vol tornar a con-
nectar la ciutat amb el seu
front marítim.

Els membres del jurat,
presidit per Francis Ram-
bert, destaquen en el seu
veredicte que l’Òpera i el
Ballet Nacional de Noruega
“és molt més que un simple
edifici, ja que es tracta d’un
espai urbà, un regal per a la
ciutat, que es pot conside-

rar un catalitzador de totes
les seves energies i un em-
blema de la regeneració del
seu teixit urbà”.

L’edifici premiat s’aixeca
des d’un fiord i compta amb
una teulada de marbre, de
36.000 peces encaixades
entre si. L’interior, de
1.000 m2 (i que tot i això és
el centre cultural més gran
que s’ha construït a Norue-
ga en els últims 700 anys),
està revestit de fusteria
fina, aplicant sistemes tra-
dicionals dels constructors
de vaixells noruecs.

Projecte català, finalista
Entre els cinc projectes fi-
nalistes hi ha la biblioteca,
el casal d’avis i l’espai inte-
rior d’illa del districte de
Sant Antoni, a Barcelona,
dissenyada per RCR, estu-
di dels arquitectes Rafael
Aranda, Camer Pigem i
Ramon Vilalta. El jurat
també ha concedit una
menció especial a l’estudi
croat Studio Up, format
per Lea Pelivan i Toma Ple-
jic, per l’obra Gimnàs 46°
09’N/16° 50’E, a la locali-
tat de Koprivnica, Croàcia.

Dijous 28 de maig tindrà
lloc la cerimònia i festa pos-
terior de lliurament dels
premis al Pavelló Mies van
der Rohe de Barcelona, i el
mes de setembre vinent es
presentarà l’exposició iti-
nerant i el catàleg, que re-
colliran una selecció de les
obres d’aquest any. ■

ElpremiVan
derRohe
viatjaaOslo

Titellamundial
JoanBaixas inauguraavui laFiradeTitellesdeLleida,
quecomptaamb30companyiesd’arreudelmón

JoanTort
LLEIDA

La Fira de Teatre de Titelles
de Lleida arriba a la vintena
edició, consolidant-se com
un referent internacional i
un dels pocs festivals dedi-
cats íntegrament al món
dels titelles. Trenta compa-
nyies d’arreu del món faran
64 actuacions en 22 espais
diferents de la ciutat d’avui
al 3 de maig, incloent-hi re-
presentacions per a infants,
adults i enguany també per
a joves, una franja d’edat
amb poques companyies
que s’hi dediquen i que des
de la direcció del Centre de
Titelles de Lleida, organitza-
dorsdelafira,hanvolgutpo-
tenciar aquest any, segons
explica Julieta Agustí, direc-
tora del certamen.

Set de les 30 companyies
sónestrangeres,procedents
de França, Itàlia, el Regne
Unit, Rússia i Alemanya; 11
són catalanes, i 12 de la
resta de l’Estat. Agustí des-
tacava el laboriós procés de
selecció de les formacions
convidades, ja que havien
rebut fins a 360 propostes.
El criteri de selecció es va
basar en la qualitat, la inno-
vació i la novetat de l’espec-
tacle i en la possibilitat de
crear un programa divers
per a un públic de diferents
edats.

L’espectacle inaugural
anirà a càrrec de la compa-
nyia Joan Baixas amb l’es-
trena de Zoé, innocència
criminal, un espectacle vi-
sual que usa diferents tècni-
quesescèniques. I lacloenda
la conduirà Toni Albà amb el

seu espectacle Audiència I-
Real. En el mateix acte es
lliuraran els Dracs d’Or, els
premis de la Fira de Titelles.

De la programació desta-
ca també l’estrena a Catalu-
nya d’El intrépido viaje de
un hombre pez, de l’Onírica
Mecànica, i les novetats
d’En Joan sense por d’Egos
Petits,oElsomnidel’espan-
taocells, del Centre de Tite-
lles de Lleida. Per a joves i
adults hi haurà les estrenes
de les companyies Le Bous-
trophédon i Daniel Raffel
(França), Stephen Mottran
I Walley Range All Stars
(Gran Bretanya) o dels cata-
lans Cop de Clown i Laitrum
Teatre. Aquestes dues mun-
ten un bloc d’11 pisos en
una plaça en un espectacle
molt visual. Agustí destaca
la varietat tècnica de la pro-

gramació, amb titelles tradi-
cionalsdeguant i filsograns
muntatges visuals.

La Fira de Titelles aprofi-
ta el vintè aniversari per or-
ganitzar dues exposicions
fotogràfiques sobre aquesta
trajectòria i repeteix inicia-
tives que cada any acullen
més participants, com la
llotja de professionals per a
la contractació de compa-
nyies i la 9a edició de la Fira
del llibre de les arts escèni-
ques, que inclourà com a
novetat el llibret de l’obra
Mowgli, una coproducció
del Centre de Titelles de
Lleida i el TNC. Com a acti-
vitats paral·leles se celebra-
rà la trobada d’associacions
d’espectadors, la fira d’arte-
sans i la decoració d’apara-
dors amb titelles fets per es-
colars. ■

La companyia francesa Le Boustrophédon serà a Lleida amb tot de grups catalans ■ RAPHÄEL KANN


