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CULTURA 16 NOU9EL

Ángel Corella va enlluernar a Vic en un espectacle variat i de gran virtuosisme

L’art sublim de la dansa
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Un moment de la interpretació de la peça ‘Facing the light’, amb coreografia de Kirill Radev i música d’Antonio Vivaldi

Amadeu Lleopart 
publica un recull  
de cinc narracions  
a l’editorial Neurosi

Tona

EL 9 NOU

L’escriptor tonenc Amadeu 
Lleopart acaba de publicar 
Al marge del riu i quatre 
relats més a l’editorial digital 
Neurosi, amb seu a Sant Joan 
de les Abadesses. El llibre 
és un recull de cinc contes 
que tenen com a element 
comú “la personalitat” dels 
seus protagonistes i “la veu” 
dels narradors. Des d’una 
indigent fins a una persona 
adulta que vol fer les paus 
amb el seu passat, passant 
per un vell que vol mantenir 
la memòria col·lectiva en un 
món on s’ha perdut. Alguns 
dels relats tenen com a esce-
nari la Plana de Vic i en con-
cret, Tona. 

Des de la seva creació, 
l’editorial Neurosi ha publi-
cat ja una quinzena de llibres 
en format digital –a través de 
les plataformes iBook i eBo-
ok– que es poden adquirir a 
la seva web <www.neurosi.
com>. Recentment també va 
publicar els poemes visuals 
Eloqüències, de Toni Prat. 

Vic

Montserrat Rius

Ángel Corella amb Barcelona 
Ballet van oferir diumenge 
al vespre a L’Atlàntida de Vic 
un espectacle de dansa de 
primeríssim nivell. Organit-
zat en tres parts, cadascuna 
d’elles era un estil de música 
i dansa molt diferents. L’obra  
russa Suite de la Bayadère, 
inspirada en el món oriental 
i amb coreografia de Marius 
Petipa, va encetar el progra-
ma. Dansa clàssica per inter-
pretar una tragèdia d’amor. 
Ángel Corella va actuar en 
aquesta peça com a solis-
ta, juntament amb la seva 
germana Carmen. El ballarí 
omple l’escenari amb un 
virtuosisme tècnic que sem-
bla que ningú més el pugui 
assolir. Però no és només 
l’esplèndida tècnica dels 
ballarins la que qualifica l’es-
pectacle sinó també la belle-
sa formal dels dansaires, la 
sincronització i l’harmonia. 

La segona peça, Facing the 
light, amb música d’Anto-
nio Vivaldi i coreografia de 
Kirill Radev, ja barrejava la 
música clàssica amb la con-

temporània en un espectacle 
que aturava l’alè. Una llum 
alliberadora, acompanyada 
pels tors despullats dels 
ballarins, una carnalitat que 
els alliberava de la foscor, 
de la condemna de l’home, 
de la desesperació, de la 

tristesa i de la desolació. Un 
estira-i-arronsa en la recerca 
d’aquesta llum, un viatge 
d’anada i tornada que va ser 
interpretat de manera magis-
tral pels artistes. I, per últim, 
un nou canvi de registre i 
una nova agradable sorpresa. 

Suspended in time, amb músi-
ca de l’últim quart del segle 
XX, de la formació britànica 
The Electric Light Orchestra 
i coreografia d’Ángel Corella, 
Kirill Radev i Russell Duc-
ker. Una combinació brillant 
de dansa i música pop rock, 

El Calldeclowns 
s’acaba amb èxit
Calldetenes L’actuació 
de la companyia Teatre 
Mòbil amb Colossal va 
tancar aquest diumenge 
el festival Calldeclowns. 
Malabarisme, música, 
teatre i cançó es barre-
javen en l’espectacle. Al 
llarg de quatre setmanes, 
l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes ha mostrat 
la varietat de registres de 
les propostes per a públic 
familiar, amb Marcel 
Gros, La Bleda i Dandy 
Clowns.
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Mercè Vall exposa 
la seva obra a BM
Vic Amb el títol de 
“Paisatges imaginaris”, 
l’artista tonenca Mercè 
Vall presenta a la sala BM 
de Vic la seva primera 
exposició individual. 
S’hi recullen olis pintats 
entre setembre de 2012 i 
gener de 2013 on explora 
una tècnica “per aconse-
guir imatges d’efectes 
tridimensionals”. Els pai-
satges busquen que l’es-
pectador “se situï davant 
l’obra com ho faria des 
d’un interior”. 
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precisament allò que potser 
no esperes trobar-te en un 
espectacle de dansa clàssica. 
Però el resultat és un altre 
cop brillant, amb un Ángel 
Corella exultant, com la 
resta d’intèrprets, amb uns 
girs impressionants, figures 
i acrobàcies que ens deixen 
meravellats. 

Què tenen a més a més de 
la perfecció tècnica, la bellís-
sima exhibició de la dansa i 
una encertada sincronitza-
ció? Allò que els distingeix i 
que els fa únics, la transmis-
sió de seguretat, entusiasme 
i amor per la dansa. És l’art 

per l’art, el coneixement, 
el talent i la intel·ligència 
posats al servei de la bellesa i 
l’estètica més pura. Amb una 
escenografia molt austera, 
minimalista, l’encert i el toc 
de gràcia és la combinació 
i el contrast de la claror i la 
foscor, les llums són l’autèn-
tic vestit i mobiliari de l’esce-
nari. Elegància, energia, estil 
i brillantor desenvolupades 
en les coreografies de les tres 
peces. Tot plegat, repetim, 
un espectacle únic. 

Omple l’escenari 
d’un virtuosisme 
que sembla que 
ningú pugui assolir


