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Tres vells coneguts del públic del
teatre Kursaal com Ara Malikian,
Víctor Ullate i Àngel Corella torna-
ran a Manresa l’any vinent en un
Toc de Dansa en el qual debutarà
la Compañía Nacional de Danza.
Els abonaments per als tres espec-
tacles programats es posaran a la
venda el dissabte dia 1 de febrer al
preu de 70 euros.

La principal novetat del Toc és
la presència a la capital bagenca de
la Compañía Nacional de Danza,
una entitat fundada el 1979 a Ma-
drid que en l’actualitat dirigeix Jo-
sé Carlos Martínez. El grup, format
per un cos de ball d’una trentena
d’artistes de diferents nacionalitats,
oferirà el 29 (21 h) i 30 (18 h) de
març un espectacle en què com-
binarà dansa clàssica i contempo-
rània en les coreografies Holberg
Suite, de Tony Fabre, la Delibes Sui-
te, de José Carlos Martínez, Giselle
i Raymonda, del mateix J. C. Mar-
tínez, i Minus 16, d’Ohad Naharin.
El preu de les entrades tindrà un
cost de 28 euros.

La segona cita de la temporada
tindrà com a protagonista Víctor
Ullate Ballet, un habitual en la
majoria de Tocs de Dansa que en
aquesta ocasió celebrarà al teatre
manresà un muntatge creat pel seu
vint-i-cinquè aniversari. Sobre
l’escenari, el grup representarà les
següents quatre coreografies: Ja-
leos (estrenada a Nova York el
1996), Après toi (homenatge a
Maurice Bejart) i Bolero (inspira-
da en els ballets del anys 20), tres
peces que signa Víctor Ullate, i Y,
on Eduardo Lao s’acompanya de
la música de Mahler. La funció tin-
drà lloc el dissabte 17 de maig (21
h), amb tiquets a 32 euros.

La cloenda del curs s’esdevindrà
un cop passades les festes estiu-
enques, el 19 d’octubre (18 h), a tra-
vés d’un espectacle singular que

brinden dos grans intèrprets com
el ballarí Àngel Corella i el violinista
Ara Malikian. A + A és el resultat de
la trobada creativa entre dos ar-
tistes que, per separat, ja han ac-
tuat en anteriors temporades al

Kursaal. La seva proposta gaudirà
de la complicitat de les primeres
espases del Barcelona Ballet, Day-
ron Vera, Carmen Corella, Kazuko
Omori i Russell Ducker, així com
de la formació de corda La Or-

questa en el Tejado. Les entrades
es podran adquirir al preu de 32
euros.

Els abonaments es posaran a la
venda el dia 1 de febrer a partir de
les 11 h tant a taquilles com al te-
lèfon 93 872 36 36 i a la pàgina web
www.kursaal.cat. Les entrades per
a cada espectacle es dispensaran
a partir del dimarts 4 de febrer, en
els mateixos conductes de venda
del teatre manresà. 
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La Compañía Nacional de Danza
actuarà per primer cop al Kursaal

Víctor Ullate, Ángel Corella i Ara Malikian són els altres noms del Toc de Dansa de l’any 2014

Els lectors de Regió7poden ad-
quirir a partir d’avui, dissabte, el
nou disc del músic manresà San-
ti Arisa al preu de 7,95 euros. L’àl-
bum porta per títol Ara! i està for-
mat per cançons patriòtiques amb
la voluntat de contribuir «al procés
d’independència de Catalunya»
encetat en els darrers anys. El disc
ja es pot trobar al quiosc Sant Do-

mènec-Sobrerroca Centre, que,
malgrat el nom, que conserva de
la seva anterior ubicació a la pla-
ça, es troba actualment al núme-
ro 7 de la Muralla de Sant Domè-

nec de Manresa. El preu és de
7,95 euros, una xifra que se suma
al preu habitual del diari en dis-
sabte. Per la seva banda, els subs-
criptors el poden adquirir a les de-
pendències centrals de Regió7,
al número 32 del carrer Sant An-
toni Maria Claret de Manresa, a
partir de dilluns. Per a més infor-
mació es pot trucar al 93 877 22 33.

Ara! és un recull de 21 cançons
patriòtiques entre les quals hi ha
temes tan diversos com Els Sega-
dors, l’himne del Barça, L’Estaca,
Montanhes Araneses i El cant dels
ocells. Santi Arisa va gravar el disc
acompanyat d’un seguit de co-
rals d’arreu del país.

REDACCIÓ | MANRESA

L’àlbum amb 21 cançons
patriòtiques es pot adquirir
avui al quiosc Sant Domènec
i dilluns a la seu del diari



Regió7 ven el nou disc de Santi Arisa

Assumpta Pérez BARCELONA

LA FIGURA
GEGANT DE
CLARA SEGURA

LA ROSA TATUADA
Direcció: Carlota Subirós. Autor: Ten-

nessee Williams. Intèrprets: Clara Segu-
ra, Bruno Oro, Pepo Blasco, Rosa Cada-
falch, Màrcia Cisteró, Montse Esteve, Te-
resa Urroz, Oriol Genís, Alícia González
Laá, Antònia Jaume, David Marcé i Marta
Ossó. Teatre Nacional de Catalunya.
Sala Gran. Plaça de les Arts, 1. Barcelo-
na. Fins al 2 de febrer. De dimecres a
dissabte, 20 h; diumenge, 18 h (dia 5 de
gener no hi ha funció). Durada: 2.45 h
(inclòs entreacte). Preus: de 14 a 28.
www.tnc.cat.

erafina Delle Rose (Clara
Segura), siciliana de nai-
xement i resident als Es-

tats Units, viu sota els preceptes
educatius del seu lloc d’origen.
Està obsessionada per l’amor de-
vot i cec que sent pel seu marit, Ro-
sario, però quan aquest mor li
deixa la pesada ombra del dubte
sobre la infidelitat. Una lluita in-
terna sacseja la vida de Serafina
quan coneix Alvaro Mangiacava-
llo (Bruno Oro), transportista de
plàtans com el difunt espòs, un
home d’aura captivadora que cap-
gira els valors rígids de la dona, alli-
berant-la sense concessions.

L’autor de Mississippí Tennessee
Williams col·loca en la particula-
ritat d’un petit univers un perso-
natge femení que va mostrant una
naturalesa aparentment feble però
que es va descobrint i superant-se
a partir dels fets que l’envolten. Se-
rafina és víctima del fanatisme in-
culcat de petita, una espasa de Da-
mocles de por de fugir dels parà-
metres que fonamenten el seu
menut món, casa seva. El text, per
tot això, amaga un cant a la passió,
la bellesa i al fet de viure plena-
ment i sense temors.

És per això que Carlota Subirós
ambienta aquesta nova versió de
La rosa tatuada en una casa peti-
ta, que és l’espai on es desenvolu-
pa el microcosmos de Serafina, es-
cenari de llàgrimes i dubtes. Tot co-
mença a orbitar de nou quan la
dona obre la porta i descobreix què
hi ha més enllà, en el seu entorn.
Aleshores veu que la seva vida no
s’ha acabat per la mort del marit.

El repartiment coral és efectiu
però, sense cap mena de dubte,
destaca amb llum creixent la for-
ça, la passió i el magnetisme de
l’excel·lent interpretació de  Clara
Segura, ben replicada –a una cer-
ta distància–, per Bruno Oro. L’al-
tra cara de la moneda de la trama
és la parella formada per Rosa (fi-
lla de Serafina), interpretada per
Marta Ossó, i Jack, a qui encarna
David Marcé, dos actors que sig-
nen un parell de bones interpre-
tacions resoltes amb eficàcia. 
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TEATRE CRÍTICA

El músic manresà Santi Arisa

ARXIU/SALVADOR REDÓ

La Compañía Nacional de Danza, establerta a Madrid, oferirà dues funcions a Manresa

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El ballet de Víctor Ullate tornarà al Kursaal el proper mes de maig

RAUL MONTES

Corella i Malikian són els dos
protagonistes d’un muntatge
conjunt que es podrà veure el
proper mes d’octubre

Els abonaments per a les tres
propostes del Toc de Dansa es
posaran a la venda el dia 1 de
febrer al preu de 70 euros


