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Que es noti. La desena edi-
ció del Festival de Claqué
pica fort i amb ritme. Ahir
al migdia, va acaparar
l’atenció al parc de la Ciu-
tadella de Barcelona amb
els alumnes de les escoles
de claqué picant els peus a
la glorieta. L’afició pel cla-
qué confirma la presència
de coreògrafs internacio-
nals que treballen a Barce-
lona. Enguany, coincidint
amb el festival, s’ha convi-
dat al d’aquest any Dor-
meshia Sumbry-Edwards,
intèrpret i coreògrafa que

es va dedicar durant 11
anys a perfeccionar el cla-
qué del rei del pop, Michael
Jackson, perquè faci un ta-
ller a Barcelona. Sumbry-
Edwards va ser nominada
com a millor actriu pel seu
paper protagonista a The
Rise and Fall of Miss
Thang, actualment de gi-
ra pels festivals de cinema
d’Estats Units. Diumenge,
també intervindrà en la
gala final del festival, pre-
vista al Mercat de les Flors
a partir de les 6 de la tarda.
En aquesta gala hi estan
convidades, com ja és ha-
bitual, les companyies i els
ballarins professionals de
Catalunya. I és que, tot i no
tenir una presència cons-
tant a les cartelleres, Cata-
lunya és una de les ciutats
europees capdavanteres

del claqué. A l’ombra de
Camut Band han sorgit al-
tres com Tapeplas, Tap
Ole o Trakatap.

El Festival de Flamenc,
organitzat per l’associació
Tot pel Claqué, també té
dues cites més previstes:
Divendres, s’ha progra-
mat un Cine Fòrum dedi-
cat a la vida de Honie Coles
& Atkins, amb un col·loqui
posterior que es completa-
rà amb una tap jam amb
músics en directe a la Nau
Ivanow; dissabte, es pre-
veu una mostra de coreo-
grafies de companyies i/o
grups emergents amb la fi-
nalitat d’incentivar la
creació i de donar l’oportu-
nitat de posar-ho en esce-
na. Serà al Mercat de les
Flors a 2/4 de 9 del ves-
pre. ■
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El Festival de Claqué
de Barcelona atrau
la mestra del gènere
del rei del pop

Claqué de Michael Jackson

Un detall de la gala de claqué, ahir al migdia al parc de la
Ciutadella ■ MARTA PÉREZ

Dues cites i un únic objec-
tiu: promocionar la litera-
tura catalana i ebrenca, en
forma de llibre o com a es-
pectacle escènic. El cap de
setmana del 31 de maig, 1 i
2 de juny tindran lloc a Mó-
ra d’Ebre dues propostes
paral·leles: la sisena fira
d’espectacles literaris Lit-
terarum i la desena Fira
del Llibre Ebrenc, que con-
vertiran la capital de la Ri-
bera d’Ebre en “l’epicen-
tre” de la literatura catala-
na, deia fa uns dies el seu
director, Albert Pujol.

Litterarum inclou 13
espectacles literaris i tam-
bé activitats professionals
que posaran en contacte
creadors, productors, ar-
tistes i programadors. Hi
haurà muntatges de diver-
ses disciplines, però tots
amb la llengua catalana
com a eix central. El pri-
mer es dedicarà enguany a
Espriu, amb el muntatge
de titelles i contacontes
Les veus del carrer, d’Al-
bert Estengre. Altres pro-
postes seran Els contes de

la Mercè, d’Engruna Tea-
tre; Lluna d’estiu, de Tea-
tre de Butxaca, i Olor de
gas, de Teatre de l’Aurora,
i, quant a música, les de
Meritxell Gené, amb tex-
tos de Màrius Torres; de
Lo Gitano Blanc, amb tex-
tos d’Andreu Carranza,
Artur Bladé i Gerard Ver-

gés, i el de Bertomeu, amb
textos de Vicent Andrés
Estellés. Una de les nove-
tats d’aquesta edició és la
creació d’un nou espai de-
dicat als més petits, amb
contacontes i activitats de
foment de la lectura.

En els mateixos tres
dies tindrà lloc a Móra

d’Ebre la Fira del Llibre
Ebrenc, “el punt de troba-
da de totes aquelles perso-
nes que produeixen, edi-
ten, promocionen, venen
o llegeixen llibres fets per
autors o entitats de les ter-
res ebrenques o que són de
temàtica ebrenca”, segons
expliquen els organitza-

dors, que hi afegeixen que
l’objectiu principal és
“aglutinar el màxim fons
de llibres antics i mo-
derns, i el màxim nombre
d’autors, de llibreters i
d’entitats editores i cen-
tres d’estudis de les Terres
de l’Ebre i les comarques
vinculades culturalment
(Priorat, Baix Cinca, Ma-
tarranya, Ports i Maes-
trat)”. Algunes de les acti-
vitats programades seran
taules de presentacions de
llibres ebrencs, un cara a
cara entre editors i es-
criptors per promocionar
obres inèdites d’autors
del territori, i la jornada
Passat, present i futur de
la literatura a l’Ebre. ■

Lletres a escena
Carina Filella
MÓRA D’EBRE

Móra d’Ebre fa coincidir la Fira del Llibre Ebrenc amb una fira
d’espectacles que parteixen d’antecedents literaris

Engruna Teatre, una de els companyies que participaran al Litterarum ■ ARXIU

Litterarum és
una mostra
d’espectacles
amb la literatura
catalana com
a eix central

FOTOGRAFIA
Una mostra clama
contra la dictadura
argentina

Aquest vespre es fa la gala
dels Premis Max de les Arts
Escèniques, a Madrid. Aquest
any no hi haurà l’habitual pre-
sència de muntatges teatrals
catalans. Es pot esmentar no-
més No sé si... de Marta Car-
rasco, estrenat el 2011, amb
tres possibles guardons de
dansa. També es van nominar
La pell en flames, del 2005, de
Guillem Clua, com a millor
text castellà, i la partitura
d’Albert Guinovart de La vam-
pira del Raval. ■ REDACCIÓ

Marta Carrasco
aspira a tres Max
de dansa

TEATRE

Reus, menys capital del circ.
Els organitzadors d’aquesta
edició del Trapezi de transició
reconeixen que han perdut
20.000 espectadors dels
100.000 de l’any passat i que
han atret pocs programadors
internacionals. Amb la garan-
tia de la continuïtat i de poder
treballar amb més temps, as-
piren a què l’edició del 2014,
la de la seva majoria d’edat, el
festival sigui més concentrat i
tingui espectacles més atre-
vits i irreverents. ■ ACN

El Festival Trapezi
del 2014 serà més
irreverent

CIRC

El Dia Europeu de l’Òpera es
va celebrar ahir al Liceu amb
una alta presència d’aficio-
nats, fins a 12.500 persones,
segons van comptar fonts del
teatre. Des de les deu del matí
fins a les sis de la tarda es van
poder visitar els principals es-
pais de l’edifici, alhora que es
podien escoltar actuacions en
directe d’alumnes del Conser-
vatori del Liceu i gaudir de
projeccions de fragments
d’òpera interpretats al mateix
Liceu. ■ REDACCIÓ

12.500 persones
visiten el Liceu el
Dia de l’Òpera

ÒPERA

La fotògrafa Cristina Rubio
exposa Heridas a la Casa Eli-
zalde de Barcelona, una mos-
tra que denuncia l’ESMA, un
centre de detenció, tortura i
extermini clandestí de la dic-
tadura argentina on es calcula
que van desaparèixer unes
5.000 persones. Una altra sè-
rie fotogràfica il·lustra iniciati-
ves ciutadanes en contra de
la impunitat de la dictadura
argentina. S’inaugurarà dijous
vinent. ■ REDACCIÓ


