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Avui oberta tot el dia
la fireta dels encants
LafiretadelsencantssituadaalsJardinsdelaMi-
sericòrdia de Palma estarà obert avui de 9 a 20
amb motiu de la proximitat del dia dels Reis.
Aquesta fireta de llibres, tebeos, còmics i vinils
pensada per als amants del col·leccionisme i els
llibresdesegonamàhabitualmentobreelprimer
i el tercer dissabte de cada mes de 9 a 14 h.

El somni de la vigília de Nadal

La gira d’hivern del Ballet de Mos-
cou arribà ahir a Manacor i avui serà
a l’Auditòrium de Palma per repre-
sentar el clàssic El trencanous sota la
direcció de Timur Fayziev i els solis-
tes Cristina i Alex Terentiev.

s’adorm i té un somni fantasiós en el
qual el Trencanous es torna mida
real i tota la sala s’omple de ratolins,
i fins i tot hi ha una lluita entre un i
els altres.

Acabant el primer acte el Trenca-
nous es transforma en un príncep i
Clara, en l’autèntica protagonista
d’aquesta fantasia. En el segon acte,
continua amb força el viatge oníric,
en què els moviments corporals dels
ballarins atrapen el públic al ritme

de la música del cèlebre compositor
Tchaikovsky.

Timur Fayziev, qui dirigeix
aquesta peça màgica, és també el di-
rector de la reconeguda companyia
Ballet de Moscou. Fundada l’any
1989, després que Fayziev actuàs al
teatre Bolxoi de Moscou i al teatre
Stanislavsky, on va passar vint-i-un
anys, decidí crear la seva pròpia
companyia per defugir d’un teatre
pompós i massa centrat en el vestu-

ari i l’escenografia. Per ell, la màgia
de la dansa és que els ballarins sen-
tin realment els personatges per po-
der arribar al públic. I ho aconse-
gueix. Més de 1.000 representaci-
ons per tot el món del Japó a Angla-
terra, Espanya, Irlanda, Alemanya,
Tailàndia i Suïssa de les millors pe-
ces de ballet clàssic com El llac dels
cignes, Romeu i Julieta o la que es re-
presenta ara a Mallorca, El trenca-
nous, ho avalen. e

ARA BALEARS

PALMA. La jove parella que formen
Cristina i Alexei Terentiev, els so-
listes d’El trencanous del Ballet de
Moscou, que s’estrenà ahir a Mana-
cor i avui (19 hores) actuarà a l’Au-
ditòrium de Palma, està unida més
enllà de la seva passió pel ball; tam-
bé són parella a la vida real. Potser
per això resulten idonis per ser els
solistes d’aquesta adaptació del
clàssic conte d’Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann.

Un regal amb vida pròpia
La història se situa a l’any 1850 a Ale-
manya, on un respectat jutge, la se-
va dona i els seus fills, Clara i Fritz,
organitzen una festa en la vigília de
Nadal. A la reunió, hi ha estat con-
vidat el padrí jove de Clara, un ex-
cèntric fabricant de rellotges i jugue-
tes mecàniques que hi apareix
acompanyat pel seu nebot Daniel. El
tiet, Herr Drosselmeyer, obsequia
Clara amb un soldat de fusta que ser-
veix per trencar nous. Ella es mostra
entusiasmada amb el regal i durant
tota la festa el germà de Clara i els al-
tres cosins faran l’impossible per
molestar-la i espenyar-li el soldat.

Durant la festa, la petita Clara

El director del Ballet de Moscou, Timur Fayziev, ahir dematí a l’Auditòrium de Palma. JOAN LLADÓ

Torna a Mallorca el Ballet de Moscou amb ‘El trencanous’, dirigit per Timur Fayziev

Auditòrium
El Ballet
de Moscou
representa
avui a
Palma El
trencanous

TEATRE

Les deu noves propostes
del Teatre del Mar

diografia irònica de la societat low
cost que vivim avui dia tant des del
punt de vista laboral com polític i
moral.

A mitjan febrer, del 13 al 16, s’hi
representarà Hotot, interpretada
per Marcel Tomàs, un dels millors
clowns contemporanis del país.

El mateix Carles Molinet i Aina
Cortés seran els encarregats d’inter-
pretar els protagonistes de Woyzeck,
d’Iguana Teatre. La proposta, que es
podrà veure del darrer dia de febrer
fins al 2 de març, està dirigida per
Pere Fullana i és una exaltació dels
éssers miserables fins al punt de
convertir-los en herois tràgics.

Del 20 al 23 de març, la compa-

ARA BALEARS

PALMA. Tot just acaba de començar
l’any i ja és aquí la programació del
Teatre del Mar. Una desena de pro-
postes és el que presentaren ahir els
responsables de la programació del
teatre.

Per començar, Z i l’habitació 113,
una coproducció d’Iguana Teatre i
La Impaciència escrita per Joan
Carles Bellviure i dirigida per Car-
les Molinet. L’obra estarà en carte-
llera del 17 al 19 i del 24 al 26
d’aquest mes.

Show Cost n’agafarà el relleu el
30 de gener fins al 2 de febrer.
L’obra de Roberto García és una ra-

nyia Pot del Plom durà a escena El
mono, una història que té l’origen en
l’excusa de la crisi: les retallades en
tots els àmbits i les cada cop més
obligacions i menys drets.

Dia 15 de març, hi haurà una ac-
tuació especial produïda per Ona
Edicions. Amb el títol DSilen6, hi
haurà Miquel Brunet al piano, Ma-
ria J. Cardona hi posarà la veu i per-
cussió, Eduard Riera al violí i Biel
Fiol al violoncel acompanyant l’ac-
tor Rafel Ramis. Dsilen6 són parti-
tures que reclamen la dignitat i el
dret d’homes i dones a expressar-se
amb la seva llengua.

Escena educativa
Com a oferta complementària i pe-
dagògica dirigida als centres educa-
tius d’ESO i Batxillerat, s’oferirà La
plaça del Diamant, The three little
pigs, Vampire’s Story i Pirates Re-
quired.e

Xavi Castillo és l’actor de l’obra El mono, que s’hi
representarà del 20 al 23 de març. TEATRE DEL MAR

Pixies publiquen noves
cançons per sorpresa
El grup nord-americà Pixies va sorprendre
ahir els seus seguidors publicant quatre nous
temes a la seva web i en una edició limitada en
vinil de deu polsades. EP-2 inclou Blue-Eyed
Hexe, Magdalena, Greens and blues i Snakes, i
apareix abans que faci sis mesos del seu llan-
çament anterior, EP-1.


