
Divendres, 12 de març de 2010

CULTURA 32 NOU9EL

La companyia presenta ‘Beethoven’ aquest divendres al vespre

El Ballet de Víctor Ullate torna al 
Teatre Auditori de Granollers
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Víctor Ullate i Eduardo Lao, aquest dijous al migdia al Teatre Auditori de Granollers davant un cartell de l’espectacle

Granollers

T.T.

Sis anys després d’actuar 
per primera vegada al Tea-
tre Auditori de Granollers, 
el ballet de Víctor Ullate 
torna a l’escenari granolle-
rí amb una nova proposta. 
Aquest divendres a les 9 del 
vespre la formació presen-
tarà el programa Beethoven, 
compost per quatre peces 
basades en la música del 
compositor alemany, que ha 
tingut molt èxit des que es 
va representar la primera 
funció, el 2008. Així ho va 
manifestar Ullate dijous al 
migdia en la presentació de 
l’espectacle, juntament amb 
el coreògraf Eduardo Lao. 

L’espectacle comença amb 
“Tres”, “una coreografia 
bellíssima”, segons va expli-
car Lao, sobre la sonata 2, 5 
i 14 de Beethoven. La coreo-
grafia, tot i que enceta l’es-
pectacle, va ser feta després 
de “Pastoral”, una altra de 
les peces. “La idea de ‘Tres’ 
era fer un contrast tant core-
ogràfic com musical amb 
la ‘Pastoral’. Volia fer una 
cosa més íntima, amb moltes 
emocions i sensacions”, va 
comentar el coreògraf. 

“Pastoral”, en canvi, core-
ografiada per Ullate, és un 
cant a la naturalesa i a la 
vida (infantesa, pubertat, 

vellesa...) utilitzant com a 
base la simfonia homònima 
del músic alemany. “És un 
espectacle ple d’amor, de 
sensacions, inspirat en la 
vida mateixa i interpretat 
per uns ballarins genials, 
que han fet un treball gai-
rebé teatral”, va comentar 
Ullate. 

Molt especial és també 
una altra coreografia seva, 
“Après toi”, que Ullate ha 
convertit en un homenatge 

a Maurice Béjart, que va ser 
mestre seu i a qui considera 
un gran geni del segle XX. 
Per tant, no és estrany que 
la peça tingui una càrrega 
sentimental impressionant. 
Víctor Ullate l’ha volgut 
homenatjar recollint les 
sensacions i impressions 
que per a ell uneixen Béjart 
i Beethoven, a través dels 
moviments del ballarí Jacob 
Hernández.

El programa de Beethoven 

es completa amb “Laberin-
to”, interpretat per dues 
estrelles cubanes de la dan-
sa, Yoel Carreño i Yolanda 
Correa. La peça explica la 
història d’un amor impos-
sible. Segons Ullate, “en les 
relacions humanes, moltes 
vegades sabem quin és el 
seu principi, però no el seu 
final, i acabem perduts en 
un laberint d’emocions del 
qual no aconseguim esca-
par”. 

La Coral Art- 9 
celebra la III 
Trobada de Joves 
Músics a Granollers
Granollers

La Coral Art-9 de Granollers 
celebrarà aquest diumenge la 
tercera edició de la Trobada 
de Joves Músics, després de 
l’èxit obtingut en les edici-
ons anteriors. Amb aquesta 
trobada es vol compartir una 
jornada de música, inter-
pretada pels músics joves, 
ja sigui en formacions clàs-
siques, modernes o tradici-
onals. El Cor Jove de l’Art-9 
compatirà escenari amb el 
Cor Juvenil Divisi de Valls, 
la formació Teensoul de 
Barcelona i la Coral Albada 
de Granollers, a més del grup 
de soul The Ladies and The 
Coconuts. El concert comen-
çarà a les 7 de la tarda a la 
sala Tarafa. 

Segona Nit de Concert 
a Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana

El centre cívic i cultural La 
Fàbrica de Santa Eulàlia 
de Ronçana serà l’escenari 
aquest dissabte de la segona 
Nit de Concert de l’any. A 
partir de 2/4 d’11 del vespre 
hi actuarà Vox Seven, un 
grup vocal a cappella que 
oferirà un repertori basat 
en clàssics de rock i del pop 
internacional, del gospel, el 
swing o la rumba. El teloner 
de la vetllada serà El Cor de 
Joves, format per alumnes 
de l’Escola de Música La Vall 
del Tenes, dirigits per Pere 
Xiberta. L’entrada a la Nit de 
Concert, que organitza l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia, costa 5 
euros i inclou una consumi-
ció. P.N.

Trobada de corals 
a Riells, dissabte
Riells

El Centre Cívic de Riells 
acollirà aquest dissabte 
a partir de les 6 de la tar-
da la Trobada de Corals 
del Vallès de la Federació 
Catalana d’Entitats Corals 
(FCEC). Hi participaran 
les corals Aliança de Lliçà 
d’Amunt, Coral de Rubí i 
Coral Sant Vicenç de Riells 
del Fai.

Indòmit Teatre 
actua a Vilalba
Vilalba Sasserra

El grup de teatre de Sant 
Antoni de Vilamajor Indòmit 
Teatre presenta l’obra No 
em toquis la Flor, de Lluís 
Coquard, aquest dissabte 
a les 9 del vespre al Centre 
Cívic de Vilalba Sasserra. 
L’obra està dirigida per Anna 
Marín. J.B.M.

Conveni entre el Teatre Auditori de 
Granollers i VOTV

Granollers

El Teatre Auditori de Granollers i Vallès Ori-
ental Televisió van signar un conveni de col-
laboració aquest dijous al migdia per difon-
dre informació sobre els espectacles inclosos 

dins la programació del TAG. La televisió ja 
ha començat a emetre una agenda audiovisu-
al amb els actes previstos. Aquests mateixos 
vídeos es poden veure a les pantalles col-
locades dins les instal·lacions de l’equipa-
ment cultural. A la fotografia, Carles Ribell, 
director gerent del Teatre Auditori, i Albert 
Jornada, director gerent de VOTV.
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El Casal d’Avis de 
Santa Eulàlia convoca 
un concurs literari

Santa Eulàlia de Ronçana

El Casal d’Avis Santa Eulàlia 
ha presentat les bases del 
primer concurs literari que 
organitza l’entitat, els pre-
mis del qual s’entregaran 
per Sant Jordi. El tema és La 
gent gran. Els treballs hauran 
d’estar escrits en català, se 
signaran amb pseudònim i 
tindran una extensió màxima 
de tres pàgines. El certamen 
estableix tres categories: 
mini júnior (de 12 a 16 anys), 
júnior (de 17 a 50) i sènior 
(majors de 50 anys). Hi hau-
rà tres premis per grup. El 
jurat, que es donarà a conèi-
xer oportunament, estarà 
format per persones de l’en-
torn literari i cultural de San-
ta Eulàlia. Els interessats a 
participar en aquest 1r Con-
curs literari es poden dirigir 
al Casal d’Avis a recollir les 
bases del certamen. El ter-
mini per presentar originals 
acaba el 30 de març. P.N.


