
Des del gener fins al juny, el
Teatre Clavé de Tordera acollirà
propostes d’artistes i companyies
de renom emmarcades en els sis
cicles que incorpora la progra-
mació estable. Dins del cicle de
teatre i dansa els antics membres
de Teatre de Guerrilla, Carles Xu-
riguera i Rafel Faixedas, portaran
No som res (6 de març), una road-
movie teatral carregada de dra-
matisme i humor basada en el
text de Francesc Serés. A banda,
l’aclamada per crítica i públic Pri-
mer amor (10 d’abril), escrita per
Samuel Beckett l’any 1946 i inter-
pretada ara per Pere Arquillué,
coronarà aquest cicle.

En l’apartat musical, el cantant
Víctor Manuel també actuarà al
Teatre Clavé amb l’espectacle Vi-
vir para cantarlo (6 de febrer), un
repàs íntim de les cançons que for-
men part de la seva trajectòria. El
cicle de lletra i música del segle XX
es completa amb l’actuació del

cor de cambra mixt Potomac
School Madrigal Singers (20 de
març), que des de Virginia (Estats
Units) visitarà el Teatre Clavé en
una de les quatre úniques funcions
que farà durant la seva primera gira
per Catalunya. 

Seguint dins en el terreny mu-
sical, un dels altres plats forts de la
temporada duu el nom de Manel
(1 d’abril), que actuaran al Teatre
Clavé en la gira de presentació
del seu segon àlbum. El Cicle de
música popular i tradicional, co-
organitzat per l’associació La Nos-
tra Dansa, també inclou els balls de
primavera, que ompliran la plaça
del poeta Miquel Martí i Pol els tres
primers divendres de juny.

«Ainda», un cicle per als joves
El recent creat «Cicle Ainda» inclou
els espectacles Zzapping, el con-
curso (18 de març) de Planeta Im-
pro i la pel·lícula Neds (4 de febrer),
del director Peter Mullan. Aquest
cicle s’adreça especialment al pú-
blic jove i, al costat de la selecció
de propostes que s’adaptin als
possibles interessos d’aquest
col·lectiu, s’hi sumen uns preus
molt competitius. Així, tots els jo-
ves d’entre 13 i 21 anys tenen l’op-
ció de fer-se el carnet Ainda i gau-

dir dels espectacles del cicle per
només 2 euros. 

La programació del proper se-
mestre també intenta respondre a
les inquietuds dels cinèfils. Així, el
cicle Cineclub recull tres premia-
des pel·lícules, totes elles estrena-
des al 2010, que es projectaran en
versió original. Són Copia certifi-
cada, d’Abbas Kiarostami (21 de
gener); También la lluvia, d’Icíar
Bollaín (1 de març), i Valor de ley,
l’adptació d’un western clàssic a
càrrec dels germans Joel i Ethan

Coen (8 d’abril).
El teatre Clavé tampoc oblida el

sector familiar. Així és com s’ha
preparat un cicle per a tots els
públics i que inclou dues pel·lícu-
les, en aquest cas, d’animació. Es
tracta de Gru, mi villano favorito
(19 de febrer) i Rango (9 d’abril), di-
rigida per Gore Verbinksi, realit-
zador de Piratas del Caribe o The
Ring. El cicle es completa amb
l’espectacle de dansa Pumba! (29
de gener) i el de teatre i música
Capsa de curculles (12 de març).
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La consellera de Cultura del País
Basc, Blanca Urgell, va subratllar
ahir que el govern no té «respon-
sabilitat» en el tancament del mu-
seu Chillida Leku d’Hernani, «ni
cap possibilitat d’evitar-lo». El de-
partament no té «gaire més re-
corregut» que «treballar perquè
s’obri quant abans millor», va
apuntar Urgell. El tancament tem-
poral està previst per al dia 31, des-
prés que la família de Chillida l’a-
nunciés davant del dèficit que ar-
rossega aquest equipament men-
tre negocia com fer-lo viable.
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El govern basc «no
té possibilitat» per
no tancar el Chillida

ART

L'Univers Albéniz es podrà representar íntegre. I ho farà avui, en el marc
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Més de 2.000 camprodonins po-
dran gaudir d'un espectacle que gravarà TVE i s'emetrà la nit del 6 de
gener. L'espectacle es va intentar representar sense èxit l'agost de 2009.
La pluja, en dues ocasions, va obligar a suspendre a mig fer un espec-
tacular muntatge sota el pont Nou de Camprodon; i l'assegurança del
concert ha permès pagar la representació al Liceu. Les entrades, gra-
tuïtes, s'han destinat als camprodonins que les van exhaurir en 4 dies.
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«Univers Albéniz» clou al Palau de la
Música l’any commemoratiu de l’artista

MÚSICA

L’actor francès Bernard-Pierre
Donnadieu ha mort als 61 anys. Va
fer la seva darrera aparició cine-
matogràfica el 2009 a Faubourg 36,
de Christophe Barratier, i va tre-
ballar en la seva extensa carrera
amb directors com Roman Po-
lanski, Claude Lelouch o Jean-
Jacques Annaud. La seva consa-
gració va ser a El profesional, amb
Jean-Paul Belmondo. 
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«El profesional»,
Bernard Pierre
Donnadieu, ha mort
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La programació del Teatre Clavé de Tordera
CALENDARI D’ESPECTACLES DIVIDITS PER GÈNERES

TEATRE

06/03, 21.00 «No som res» El més nou de Xuriguera i Faxedas

18/03, 22.00 «Zzaping, el concurso» De Planeta Impro, dir. José L. Adserías

10/04, 22.00 «Primer amor» L’aclamada obra amb Pere Arquillué

MÚSICA

06/02, 19.00 Víctor Manuel, «Vivir para cantarlo» Un repàs íntim a la carrera del cantant

20/03, 19.00 Potomac School Madrigal Singers Cor dels EUA, per primer cop a Catalunya

01/04, 22.00 Manel L’aclamat grup presenta el segon disc

CINEMA

21/01, 22.00 «Copia certificada» El nou film de Kiarostami, amb Binoche

04/02, 22.00 «NEDS: No Educados y Delincuentes» Drama social de Peter Mullan

19/02, 18.00 «Gru, mi villano favorito» Una exitosa proposta d’animació 

11/03, 22.00 «También la lluvia» La premiada pel·lícula d’Icíar Bollaín

08/04, 22.00 «Valor de ley» Un «western» dels germans Coen

09/04, 18.00 «Rango» Film d’animació de Gore Verbinski

INFANTIL 

29/01, 18.00 «Pumba!» Cia. Búbulus, dir. Carles Salas i A. Hugas

12/03, 18.00 «Capsa de curculles» Teatret màgic de paper amb música

BALLS DE PRIMAVERA - Plaça Martí i Pol

03/06, 22.00 Toc de xarel·lo En col·laboració amb La Nostra Dansa

03/06, 22.00 La Sonsoni fa ballar Activitat gratuïta

03/06, 22.00 Se’n fa una Música popular i tradicional

El Teatre de Blanes acull aques-
ta setmana la residència de l’es-
pectacle El bosc; aquest és un
muntatge produït per La Troca,
dirigit per Ramon Simó i prota-
gonitzat per Daniela Feixas i
Montse Esteve, que s’estrenarà el
proper mes de gener a la Sala
Beckett de Barcelona. L’equip
d’El bosc resideix a l’equipament
blanenc fins demà, quan oferiran
un assaig obert amb públic.

Amb aquesta residència, el
teatre pretén obrir noves vies de
col·laboració amb la comunitat
artística catalana que vagin més
enllà de la contractació d’un
simple bolo. Així, aquest pro-
jecte permetrà al públic blanenc
gaudir d’una preestrena gratuïta
i, al mateix temps, els grups de
teatre locals i comarcals tindran
l’oportunitat d’assistir a un assaig
obert i intercanviar opinions
amb l’equip artístic d’El bosc.

Aquesta és una història de
suspens, un thriller quotidià amb
personatges aparentment «nor-
mals» que juga amb alguns llocs
comuns del gènere de terror.
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El Teatre de Blanes
acull en residència
«El Bosc», que
s’estrenarà a la
Sala Beckett
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La programació del primer
semestre de 2011 inclou la
secció «Ainda» per a joves,
amb preus molt assequibles



Pere Arquillué, Víctor
Manuel i els Manel actuen
al teatre Clavé de Tordera


