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Gelabert estrena la segona edició
del cicle ‘Fet a Mataró’

es d’avui i fins al 6 de juliol es podran veure a
diferents espais de Mataró un seguit d’espectacles
de companyies mataronines o amb vinculació
creativa amb la ciutat. Tots formen part de la
segona edició del cicle Fet a Mataró. Les disciplines
que es veuran en acció són diverses, com la dansa
(Cesc Gelabert, Àngels Margarit i Reinaldo
Ribeiro) o el teatre perfomance. Avui, amb
invitació, es fa l’assaig obert d’un espectacle que
està en procés de creació: La cueva de piedra del
cielo, de la companyia de dansa Gelabert Azzopardi
i Kodo Foundation, amb els ballarins i coreògrafs
Cesc Gelabert i Chieko Kojima. Aborden, des de la
contemporaneïtat, l’esperit de les danses
tradicionals japoneses i catalanes. La previsió és
que s’estreni a la tardor al festival Temporada Alta.
El cicle continua amb dues propostes teatrals
multidisciplinàries. El diumenge 24 de febrer es
farà l’assaig obert de Passar a millor vida, de la
companyia Teatre Animal, a Can Gassol. Art
escènic amb interacció per parlar de la mort, les
relacions de poder, l’amistat, la realitat i la ficció.
Després, els dies 9 i 10 de març, es podrà veure Art
amb sorra, dels maresmencs de Ytuquepintas, al
Teatre Monumental. És un muntatge que barreja
circ i titelles, il·lustració i art amb sorra i música en
directe. Can Xalant serà l’escenari d’algun dels
projectes de Fet a Mataró. S’hi estrenarà Xarxa,
guanyador dels Premis a la Creació Escènica 2012.
Es farà els dies 16, 17, 18 i 19 de març. El programa
d’aquesta segona edició del cicle mataroní es

tancarà amb dansa. D’una banda, Àngels Margarit
farà una estada a Can Gassol per preparar el seu
nou espectacle, Capricis. I el 25 d’abril es podrà
veure un assaig obert. El dia 6 de juliol faran
l’últim assaig amb públic al Teatre Monumental,
abans d’estrenar l’espectacle al Festival Grec de
Barcelona. L’altra proposta de dansa és Puerto
Iguazú, del ballarí brasiler Reinaldo Ribeiro, el 12
de maig, a Can Gassol.

CICLE FET A MATARÓ
La cueva de piedra del cielo
Lloc i data: Mataró, a Can Gassol, Centre de Creació
d’Arts Escèniques. Es fa avui, divendres.
Web: www.culturamataro.cat/esceniques
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VINS I LLIBRES
‘Biblioteques amb
DO’

ontinuen les
activitats
dedicades a
maridar la
cultura del vi i les
lletres. Aquest
febrer, a la DO
Alella. A la
biblioteca Ferrer i
Guàrdia d’Alella,
el 19, rondalles:
En Pansa Blanca i
en Syràh dins la
bóta de sant
Ferriol. El 21,
Contes sorneguers
de Pere Calders. A
la biblioteca
Montserrat Roig
de Martorelles, el
22, tertúlia sobre
El celler, de Noah
Gordon. I el 23,
plantada de ceps.
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Cesc Gelabert
Avui es fa un assaig
amb públic de ‘La
cueva de piedra del
cielo’, de la
companyia de
dansa Gelabert
Azzopardi i Kodo
Foundation.


