
Proposta: localitats per a l’espectacle Cabaret de Mitjanit. Preu: entrades per 8 euros per 
als socis del TR3SC. Data: dimecres, dijous, divendres i diumenges fins al 20 de març. Es-
pai: Sala Muntaner (C/ Muntaner, 4, Barcelona). Forma de participació: al Tel-Entrada, tru-
cant al 902.10.12.12 o a la pàgina web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

Estrena de ‘Cabaret de Mitjanit’
La Sala Muntaner va estrenar ahir 
a la nit Cabaret de Mitjanit, especta
cle musical de Mondocane Teatro 
i Set d’acció dirigit per Roger Pe
ra. L’espectacle narra la història 
de dues ballarines de cabaret que 
competeixen dins i fora de l’esce
nari. El propietari del teatre, pa

33 Les actrius Marta i Maria Torras, durant l’espectacle.

rella d’una d’elles, contracta una no
va ballarina tot i la gelosia de la seva 
parella, la cantant principal. La his
tòria està narrada amb humor i in
clou cançons d’Andrew Lippa, John 
Kander i Stephen Sondheim, entre 
molts altres. El xou es representarà 
fins al 12 de juny.

    

Proposta: localitats per al concert d’Helena Satué i Vladislav Bronevetzki. Preu: 2x1 per 
a socis TR3SC. Data: dilluns, 14 de març, a les 20.30 h. Espai: L’Auditori (C/ Lepant, 
150, Barcelona). Forma de participació: compra de localitats al Tel-Entrada, trucant al 
902.10.12.12 o a la web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

Recital a duo 
de sonates 
romàntiques
El cicle Clàssica Mas i Mas a l’Au
ditori Grans Intèrprets Catalans 
proposa el recital a duo de la vio
linista catalana Helena Satué i 
el pianista rus Vladislav Brone
vetzki.  A la primera part del con
cert, interpretaran dues sonates 
de Mozart inspirades per dones, 
i a la segona, una sonata que  
Prokófiev va dedicar al violinista 
David Oistrakh. Amb tan sols 27 
anys, Satué forma part de l’elit de 
joves músics del país, mentre que 
 Bronevetzki és un dels pianistes 
solistes més importants del seu 
país. 33 Satué i Bronevetzki.

    

CONCERTS
XAVIER CASELLAS, AL JAMBOREE
El vocalista de jazz Xavier Casellas 
(foto) presentarà el seu nou disc, Un-
guarded smiles, en què posa lletra 
a composicions emblemàtiques de 
Kurt Rosenwinkel, Bard Mehldau, 
Emilio Solla i Frederic Mompou.
Jamboree. Plaça Reial, 17, Barcelona.
2x1 per als socis del TR3SC. Aquesta 
nit, a les 21 h i a les 23 h.
Compra d’entrades a les taquilles.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

ARTS ESCÈNIQUES
SOLOS DE DANSA A L’ANTIC TEATRE
L’Antic Teatre proposa els solos de 
dansa Shorts Curts Collage, d’Ange-
la Lamprianidou, i Charles, Mireia i Al-
tres, de Mireia de Querol (foto).
L’Antic Teatre. C/ Verdaguer i Callís, 12, 
Barcelona. Dies 10, 11 i 12 de març, a  
les 21 h, i 13 de març, a les 20 h.
Entrades per 6 € per a socis TR3SC.
Reserva d’entrades a www.tresc.cat i 
pagament a les taquilles del teatre.

espectacles 10 DE MARÇ DEL 2011 63DIJOUS

n tres minutse

«Ballem amb sabor llatí»

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Quina és la principal característi-
ca del Ballet de Monterrey?
–És una companyia jove, creada fa 
20 anys, amb uns integrants que 
oscil·len entre els 25 i 31 anys. La ma
joria mexicans, és clar. Són molt ver
sàtils, i això és fonamental. Són ca
paços de ballar clàssic, neoclàssic i 
contemporani, com podran com
provar. A nivell de creació apostem 
per coreògrafs i músics llatinoame
ricans. Portem sabor llatí.

–La música forma part del seu segell.
–Sí. Intentem traslladar la força de 
la música llatina a la dansa. Crea 
una connexió explosiva. Als Estats 
Units, on hem actuat amb regula
ritat, els encanta. Espero que passi 
igual a Europa.

–El programa inclou una peça basa-
da en Sin ti, de Luis Miguel.
–Es tracta d’un solo per a home cre
at per a mi per Vicente Nebrada. Por
tem una proposta molt variada amb 
vuit peces diverses, del clàssic al 
 contemporani.

–Entre elles la seva última creació, 
Mosaico mexicano. ¿Què aporta?

L’exballarí cubà i director artístic pre-
senta per primera vegada a Europa  
la jove companyia mexicana Ballet  
de Monterrey. Es presenta al Tívoli  
a partir d’avui fins diumenge.

Luis Serrano
Coreògraf

–És una obra que he concebut per 
mostrar la personalitat de la com
panyia. Té música típica mexicana 
però gens folklòrica i tècnicament 
és exigent.

–A l’assumir la direcció de la compa-
nyia, va deixar de ballar. ¿Compensa?
–Em vaig retirar prematurament fa 
quatre anys, als 34, quan era balla
rí principal del Ballet de Miami. Em 
volia fer càrrec d’aquest projecte i 
assumir un nou repte professional 
que m’ha fet evolucionar. He crescut 
com a artista. Enyoro l’escenari a ve
gades, sí, però disfruto ensenyant i 
coreografiant.

–Com a exintegrant del Ballet Naci-
onal de Cuba valori la fuga d’intèr-

prets que pateix la companyia. 
–Més enllà del tema econòmic, de les 
ganes dels ballarins d’ajudar la fa
mília, la majoria deixa Cuba perquè 
sent la necessitat de créixer artísti
cament. No se’n van per problemes 
polítics sinó per fer carrera interna
cional. De qualitat en tenen, per ai
xò reben tantes ofertes. A la nostra 
companyia, per exemple, tenim 10 
intèrprets cubans.

–La seva dona, Katia Carranza, és la 
ballarina principal del Ballet de Mon-
terrey. Tenir la prima ballerina a casa 
deu ser difícil...
–No tant. En la nostra etapa a Miami 
vam aprendre a no parlar de la feina 
a casa. Ho intentem. Entre nosaltres 
hi ha respecte mutu. H

33 Luis Serrano, director artístic del Ballet de Monterrey, ahir al Tívoli.

CESC GIRALT


