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FUSIÓ El mambo de Pérez Prado, que va causar furor als anys 50 i 60, passat pel sedàs de l’electrònica és la base de la coreografia que
centrarà l’espectacle que la companyia Danza Contemporánea de Cuba, formada per joves ballarins, presentarà aquest dissabte al teatre Kursaal
de Manresa. L’actuació del grup s’emmarca dins de la seva gira europea, i es complementarà amb una classe de ball a càrrec de l’escola Swing



Roma, Madrid, Bilbao, Barcelo-
na i Santiago de Compostel·la. El
programa que la companyia Dan-
za Contemporánea de Cuba ofe-
rirà dissabte (21.30 h) al teatre
Kursaal de Manresa ja ha fet totes
aquestes parades en la seva gira
europea, organitzada pel Mercat
de les Flors. Després d’aturar-se a
Manresa, el periple continuarà a
Lleida, Belfast i Lió. 

L’espectacle que oferirà la com-
panyia cubana inclou tres coreo-
grafies, i cadascuna és el pol opo-
sat de l’altra, segons va subratllar
ahir, a Manresa, el seu director, Mi-
guel Iglesias. El muntatge està
centrat en la peça Mambo.3XXI,
una coreografia de George Cés-

pedes en col·laboració amb els
ballarins. L’obra parteix de la mú-
sica de Pérez Prado, que va causar
furor als anys 50 i 60, però adap-
tada a l’electrònica  per Alexis de la
O Joya i Edwin Casanova Gonzá-
lez. Iglesias va explicar que «Cés-
pedes volia fugir dels tòpics i, per
això, mostra un cubà tal com re-
alment és en comptes del cubà de
tothom s’imagina. Amb la seva
maduresa, ofereix un retorn sen-
se complexos als orígens: al ritme
i a l’alegria del cubà».

El mambo del tercer mil·lenni
que presentarà Danza Contem-
poránea de Cuba ha servit perquè
el teatre Kursaal convidi l’escola
Swing a fer una acció de dinamit-
zació prèvia a l’actuació. A partir de

les 8 del vespre, el pati del teatre
acollirà una classe de ball en la
qual podrà participar tothom qui
ho vulgui. Jesús Rubio, de l’escola
Swing, va explicar que els qui s’hi
apuntin tindran l’ocasió d’apren-
dre «els passos de ball del mambo»
que després seran reinterpretats

dalt de l’escenari pels ballarins
professionals.

El ritme del mambo serà prota-
gonista abans i al final de l’es-
pectacle, però l’actuació de la com-
panyia cubana arrencarà amb
dues altres coreografies: Demo-
n/Crazy i Folia. Danza Contem-

poránea de Cuba treballa amb
coreògrafs d’arreu, i Demo-n/Cra-
zy és una obra de referència del ca-
talà Rafael Bonachela. El títol obe-
eix a un joc de paraules, segons va
explicar Iglesias, ja que el coreògraf
«creu en la democràcia, i el seu tre-
ball, que va ser una festa per no-
saltres, va implicar una col·labo-
ració important dels ballarins».
L’obra, que combina música de
Bebe i Estrella Morente amb Ne me
quitte pas (versió Nina Simone), és
dinàmica i intensa per exigir dels
ballarins un alt nivell tècnic.

Pel que fa a Folia, és un treball
del coreògraf dels Països Baixos Jan
Linkens amb Danza Contempo-
ránea de Cuba. És una peça que té
un estil neoclàssic i que experi-
menta amb llenguatges corpo-
rals, en aquest cas amb el cubà.
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El grup Danza
Contemporánea
de Cuba s’atura
a Manresa en la
seva gira europea

Abans de l’actuació de dissabte al Kursaal,
l’escola Swing oferirà una classe de mambo


La companyia Danza Contemporánea de Cuba oferirà un programa que inclou tres coreografies 

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

La companyia combina el folklore
cubà amb tendències actuals 

La companyia Danza Contem-
poránea de Cuba es defineix

per la seva tècnica autòctona, en
què es combinen les arrels del fol-
klore cubà amb les tendències de la
dansa actual. Fundada el 1959, s’ha
caracteritzat pel seu eclecticisme.



LA CLAU

La religió yoruba atribueix el nú-
mero 21 a la serp, però és un núme-
ro recurrent per a Danza Contempo-
ránea de Cuba: és el número de ba-
llarins de dues de les tres coreogra-
fies que presenta. A Folia n’hi ha 20. 

21 BALLARINS

LA XIFRA

Dibuixants i editors de còmic
van coincidir a destacar la força
expressiva i la visió positiva de
l’humorista, caricaturista i escrip-
tor Joaquim Muntañola, mort ahir
a Barcelona als 97 anys d’edat. La
seva trajectòria com a humorista
gràfic va ser plasmada en una ex-
posició retrospectiva el 2006, Mun-
tañola, l’art de riure, l’art de viure,
amb el berguedà Jaume Capdevi-
la (Kap) i Néstor Macià de comis-
saris. Fa quatre anys, la manresa-
na Angle va publicar un llibre re-
trospectiu, La memòria fa pessi-
golles, el seu recull il·lustrat de vi-
vències i anècdotes.
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El món del còmic plora la
mort del dibuixant Joaquim
Muntañola, als 97 anys

Joaquim Muntañola, el 2008

ACN

Els treballadors del Gran Teatre
del Liceu van demanar ahir la di-
missió del director general, Joan
Francesc Marco, que consideren
necessària per iniciar «un nou
model de teatre i una nova forma
de gestionar» l’òpera barcelonina.
En un escrit que van lliurar ahir a
la direcció i que enviaran al con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell,
demà, els treballadors assenya-
len que volen al capdavant del
Liceu «una persona amb voluntat,
imaginació, decisió, professiona-
litat, coneixedor d’un teatre d’ò-
pera, que sàpiga potenciar els ac-
tius artístics i econòmics de la

institució». Valoren també que el
nou director hauria d’«estar a l’al-
tura del prestigi del Liceu i que cap-
ti l’atenció dels potencials patro-
cinadors nacionals i internacio-
nals», un perfil que no veuen ni a
l’actual director ni a la resta de la
direcció. Els treballadors critiquen
la «decisió unilateral» de Marco de
cancel·lar títols d’aquesta tempo-
rada, que, segons el seu parer, «ha
posat en risc el prestigi del Liceu a
nivell nacional i internacional», a
més de «no haver realitzat l’estu-
di d’impacte social i artístic que
comportava la maniobra de l’ERO»
que «demostra la seva incompe-
tència com a gestor cultural».
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Els treballadors del Liceu
volen la dimissió del director
general, Joan Francesc Marco

El secretari general del depar-
tament de Cultura, Xavier Solà, va
negar ahir que es lucrés pels tre-
balls que va facturar a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM). Se-
gons publicava ahir El País,  Xavier
Solà va facturar el 2009 més de
193.000 euros a l’ACM quan diri-
gia els serveis jurídics de l’entitat
per l’elaboració d’un catàleg de
masies en municipis catalans que
ell mateix va impulsar. Solà va dir
que no pensa dimitir, però ha re-
cordat que el seu càrrec sempre ha
estat a disposició del conseller
Ferran Mascarell, «des del mateix
dia en què vaig prendre possessió».
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Solà nega que es
lucrés pels treballs
facturats a l’ACM i
diu que no dimiteix


