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Un moment de l'espectacle Pink FloydBaLlet, una creació de Roland Petit;

Unespedaclé de ballet
~inspilaenPinkFloyd
Els.sods veuran lo;creadódeR6landPetit al Teatre TfvoU

na combinació' tan magica
com explosiva 'arriba al'
Teatre Tívoli de Barcelona.

Elcorei>grafRoland Petit i la com-
panyia' de baUet japonesa Tokyo
Asami8allet presenten durant
quatre dies (de l'.1al 4 de setem-
bre) el muntatge Pink Floyd{3allet.
amb cançons delUegendari grup
britànic. Petit sempre es va sentir
fascinat pel treball creatiu de Pink
Floyd, una de les formacions més'
famoses i originals dels anys 70 i
80. El coreògraf i els músics ja van
col. laborar el .1973 en un muntat-
ge escènic. La versió definitiva de
Pink Floyd Ballet es va estrenar el
febrer del 2004 al Japó. La com-

panyia Tokyo Asami Ballet va pre-
sentar l'espedacleamb gdn èxifi
va incorporar imatges projectades
i raigs làser. Segons Ja critica, Pe-
tit havia creat' una brillant unió
entre el rock i el ballet ,sense des-
truir les tècÍlique$ clàssiques. Al"
gunes de les, peces de l'obra són
Run like hell, MoiJey o Qbscured
byclouds., '

Roland Petit va començar els
estudis de, ballet aParis quan en-

'cara era un nen. Molt aviat va or-
ganitzar la seva pròpia companyia.
Als anys 50 va treballar a Holly-
wood amb les grans estrelles dels
musicals (Danny Kaye, , Fred Astai-
re). Durant tres dècades ha estat

director del Ballet Nacional de
Marsella i ha presentat les, obres
(Carmen, Notre.Dame de Paris) a
les ciutats més importants d'Euro-
pa. Ha publicat diversos llibres so-
bre dansa. Les seves dues princi-
pals obsessions artístiques són
l'amor agònic i la música.

El Club' ofereix entrades per
només tres euros per veure Pink
Flòyd Ballet al Tívoli. L'oferta està
limitada a 150 localitats. La cita
tindrà lloc el dia .1 de setembre.
El$ socis interessats han d'adquirir
les localitats a través de servitic-
két (902.88.83.83), amb un màxim
de dues per targeta i amb les des-
peses de gestió no incloses.

El CLub regala 7ess',
un dels grans titols
de Palanski
Una jove Nastassja Kinski protagonitza
una emotiva història d'amor i soledat

Caràtula del DVD que regala el Club del Lector.

oman, Polanski és un dels
grans directors de cine
contemporanis. La seva

filmografia està plena d'obres
mestres. Els seus primers títols,
Repulsió, EI baile de los vampi-
ros i també La llavor del diable,
van sorprendre per la immensa
originalitat. Després arribarien
altres joies com Chinatown, Lu-
nas de hiel o l'últim gran èxit,
EI pianista. Una de les millors
pel.lículès del realitzador és
Tess(1979), emotiva i dura in-
cursió en el cine d'època. La
història narra les peripècies d'u"
na noia humil. La seva lluita
per viure i estimar amb digni-

tat és commovedora. La bonica
Nastassja Kinski dóna vida a Tess.
Amb la seva interpretació, l'actriu,
va obtenir una gran popularitat i
es va convertir en una icona dels
cinèfils.

EL PERIÓDICO ofereix Tess,
guanyadora de tres Oscars, aquest
cap de setmana, però el Club
s'avança i regala avui 25 DVD. Els
socis interessats han de trucar al
806.11.77.03 o enviar un sMs al
5522 amb la paraula Club3 (espai)

ï el nom complet. Hi ha temps fins
a aquesta mitjanit. A .l'acte sabran
si han 'guanyat. El premi es reco-
llirà el dia 29 d'agost a La Botiga
(Bailèn, 86), de 9.30 a 14 hores.


