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La (in)dependència (in)formativa. Con-
ferència-col·loqui amb Josep Cuní,
periodista. Presenta Santiago Ra-
mentol, professor de la UAB.
Alberg Pere Tarrés. Numància, 149
(14 hores). Dinar, 20 euros, reservar a
través de www.peretarres.org

Música coral. Les formacions Viva Vo-
ce i l’orquestra University Sinfonia,
del Regne Unit, interpreten obres de
Händel, Whitacre, Lotti, Elgar, De-
lius, Parry i Vaughan Williams. Direc-
tors Samuel Blade i Greg Link.
Catedral. Plaça de la Catedral, s/n
(17.15 hores). Gratuït.

Concert benèfic per a T-Oigo. La can-
tautora Victòria Canal ofereix un con-
cert per recaptar fons per a aquesta
organització que ajuda famílies amb
fills amb deficiència auditiva.
Cafè del Conservatori del Liceu. Nou
de la Rambla, 88 (19 h). 9 euros.

Friday’s Blues.Dintre del cicle Les nos-
tres dives, concert de Xan Castel &
Martini’s Blues. 11 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Bahía de la Concha. Lectura dramatit-
zada de quatre contes de Carlos Za-
bala, un retrat de la Donosti actual.
Centre Cultural Euskal Etxea. Arc de
Sant Vicenç (20 hores). 8 euros.

Tot recordantMarcos Redondo: el barí-
ton i la sarsuela. Concert a càrrec de
Lluís Sintes, baríton, i Pau-Damià Rie-
ra, piano.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19 hores). Gratuït.

La serva padrona. Alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall interpreten aquesta
òpera bufa de Giovanni Battista Per-
golesi, una òpera curta i divertida.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19.30 hores).

Elmarqués y la esvástica: César Gonzá-
lez-Ruano en el París ocupado. Els au-
tors d’aquest llibre, Rosa Sala Rose i
Plàcid Garcia-Planas, el presenten en
una conversa amb el periodista Lluís
Bassets.
Llibreria + Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

La generació de 1930: cançons de jo-
ventut. Recital de Beatriz Jiménez, so-
prano, Marta Pujol, piano, i Xavier
Chavarria, presentador. 10 euros.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (20 h).

Let’s Groove. Concert d’Izah, veu,
acompanyada per la banda Astro
Catz. Presenta el seu disc Izahblues.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Entrada gratuïta.

Gala a benefici de les obres del teatre
de Sarrià. Festa en suport de la refor-
ma del Teatre de Sarrià amb una tau-
la rodona, i la representació d’una di-
vertida sàtira sobre els catalans, que
Pere Calders va deixar inacabada i
que el dramaturg Víctor Alexandre
ha completat.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (20.30 hores). 15 euros.

De Lorca aMartí i Pol. Espectacle poè-
tic de l’actor i pintor Benjamin Tous.
Veïns en Defensa de la Barcelona Ve-
lla. Sèquia, 5, baixos (21 h). Gratuït.

Hikari. Representació a càrrec del
grup mexicà Komorebi Compañía.
De la foscor profunda l'individu re-
munta, creix i s'expandeix com una
larva de papallona. 6 euros.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(avui i demà, 21 h, diumenge, 20 h).

Concert de Primavera. Concert a càr-
rec del Cor Jove del Temple de la Sa-
grada Família.
Cripta de la Sagrada Família, carrer
Sardenya (21 hores). Gratuït.

Misatango: Una obra original. Troba-
da entre una missa en llatí i el foc
expressiu del tango. 10 euros.
Església de Sant Ramon de Penyafort.
Rambla de Catalunya, 115 (21 h).

Els divendresmusicals de l’Esmuc. Con-
cert de l’Orquestra El Teatre Instru-
mental.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (21 hores). 5 euros.

Dia d’Europa. La Filmoteca celebra la
jornada amb la projecció gratuïta
d’Alabama Monroe, premi LUX de ci-
nema del Parlament Europeu 2013.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (22 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

V
a néixer amb la cai-
guda del Mur,
quan l’star-system
del ballet a Rússia

va començar a participar en
aventures de caràcter privat,

doncs els artistes
acumulaven ga-
nes de sortir del
país, anar de gira,
veure món. El Ba-
llet de Moscou,
una d’aquestes primeres ex-
periències, compleix 25 anys,
i no dubta a celebrar-los a
Barcelona, “on ens sentim
tan estimats i avalats per un
públic amant de la bellesa del
ballet”, en paraules del funda-
dor i director artístic Timur
Faiziyev. Nascut a Tashken

el 1953, Faiziyev va ser solista
en destacades companyies
russes des de l’adolescència, i
arribat el moment de penjar
les sabatilles, l’objectiu va se-
guir sent difondre i encoma-
nar la passió pel món del ba-
llet. Ambel deMoscouha sor-
tit de gira cada any. I en

aquests últims ho
fa amb un matri-
moni com a pare-
lla protagonista:
Cristina i Aleksei
Teréntiev, solistes

a l’Òpera Nacional de Mol-
dàvia que assumeixen els pa-
pers principals en els muntat-
ges del Ballet de Moscou.
Fins diumenge se’ls pot

veure un altre cop al costat
d’un cos de ball de la depura-
da escola russa en El llac dels
cignes, el clàssic conte de fa-

des que originalment va ser
un encàrrec del teatre Bolxoi
el 1875 al compositor Piotr
Ilich Txaikovski, amb Juius
Reisinge de coreògraf, si bé
va ser la creació de Marius
Petipa la que, vint anys des-
prés, va aconseguir elmés ro-
tund èxit al Mariinski.

I si el 2013 el doble progra-
ma del Ballet de Moscou al
Tívoli incloïa Giselle, en
aquesta ocasió, la companyia
interpretarà la setmana vi-
nent El trencanous, de nou
amb música de Txaikovski i
amb coreografia original de
Petipa i Lev Ivanov. De fet,
Petipa va participar també en
la redacció del llibret, que es
basa en l’adaptació, que va
fer Dumas pare del conte
d’E.T.A. Hoffmann El trenca-
nous i el rei dels ratolins.c

El Ballet de
Moscou porta
de nou una
producció
d’El llac dels
cignes

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

BALLET DE MOSCOU

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Fidel a la cita primaveral amb Barcelona, el Ballet de Moscou torna
al teatre Tívoli per festejar els 25 anys d’existència. I ho fa amb dos
nous programes: la sempre taquillera ‘El llac dels cignes’, que es pot
veure fins diumenge, més una producció d’‘El trencanous’ que es
representarà a la ciutat del 14 al 18 de maig.

BALLET DE MOSCOU
Teatre Tívoli

Casp, 8 Barcelona
21 hores

De 25 a 39 euros

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Torneig MBMotors Padel

Tour Mercedes-Benz
Del 4 al 11 de abril ha tingut lloc el 3er. Torneig de padel MB Motors
al gimnàs Espai Wellness de Granollers. El passat divendres vam
disfrutar d´unes disputades finals, les quals els campeons en categoría
masculina van ser Ruben Diez i Jonathan Escudero i en categoria
femenina Maria Sanchez i Judith Lloveras. Els assistents van guadir
d´un cocktail durant l´entrega de premis i un sorteig molt generós de
regals. — en Espai Wellness.

ElBalletdeMoscoufa25anys
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