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A LA TARDOR Tècnica i originalitat. Flamenc, ballet, dansa contemporània, acrobàcies... Els set germans
ballarins de Los Vivancos trepitjaran per primer cop Manresa, el teatre Kursaal, amb el seu darrer espectacle,
«Aeternum», estrenat el 2012 i de permanent gira mundial. Les entrades es posaran a la venda el 27 d’agost. 



Després d’una extensa gira mun-
dial que a final de mes i fins l’oc-
tubre els portarà a Alemanya, Los
Vivancos s’aturarà a Catalunya, a
Sant Cugat, Viladecans i Manresa,
per presentar el seu darrer espec-
tacle, Aeternum. Tot ells amb noms
bíblics, els set germans de Los Vi-
vancos, que han actuat en més de
40 països i davant d’un milió d’es-
pectadors, estan considerats per la
crítica internacional com l’últim fe-
nomen de la dansa. Aeternum,
estrenat el 2012, es podrà veure al
teatre Kursaal el 2 de novembre en
dues funcions. La gira la promou
l’Associació Teatres Amics, de la
qual en forma part l’equipament
manresà i amb els quals progra-
maran conjuntament per al proper
semestre, noms com Love of Les-
bian o Rosario.

Flamenc, ballet, dansa con-
temporània, arts marcials, acro-
bàcies, màgia, circ, tap dance...
Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel,
Aarón i  Josué, amb el suport del
seu pare, van decidir el 2007 unir
les seves carreres profesionals i
crear la seva pròpia companyia,
Los Vivancos. Es van estrenar amb
7 hermanos, produït, dirigit i co-
reografiat per ells, incloent-hi les
seves pròpies composicions mu-
sicals. A Aeternum han col·laborat
amb Daniele Finzi Pasca, creador
d’espectacles com Corteo del Cir-
que du Soleil, i amb Julie Hamelin,
cofundadora del Cirque Eloize.
Les partitures van ser gravades
per l’Orquestra Simfònica de Bu-
dapest i l’orquestració i producció

musical la signa el compositor de
bandes sonores Fernando Veláz-
quez (Lo imposible, El orfanato).
La majoria dels 7 germans van
néixer a Barcelona però van viure
molts anys al Canadà, on el seu
pare va crear l’escola de teatre
Qüanticoch Independent School.
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Los Vivancos s’aturen a Manresa en
una gira conjunta amb Teatres Amics

El darrer fenomen del món de la dansa presentarà «Aeternum» en dues funcions el 2 de novembre

Els set germans de Los Vivancos en una imatge de l’espectacle que presentaran a Manresa

IMATGE PROMOCIONAL
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El ballarí Ángel Corella i el
violinista Ara Malikian, que el junt
estrenaven espectacle conjunt al
Tívoli de Barcelona, portaran A+A
al Kursaal de Manresa el 19
d’octubre (16 h), acompanyats
dels ballarins del Barcelona Ballet i
dels membres de L’Orquestra en la
Teulada. Ja s’han venut més de
500 localitats. Serà una de les
darreres ocasions de veure Corella
damunt de l’escenari.



L’espectacle d’Ángel
Corella i Ara Malikian,
el 19 d’octubre, ja ha
venut 500 entrades

L’escriptora sud-africana i premi
Nobel de literatura, Nadine Gor-
dimer (Springs, 1923), serà recor-
dada per haver utilitzat la seva
ploma per lluitar contra la segre-
gació racial de l’apartheid i per de-

fensar els Drets Humans arreu.
Gordimer, que va rebre el Nobel de
Literatura el 1991, va morir la nit
del diumenge, als 90 anys, mentre
dormia a casa seva, a Johannes-
burgo, acompanyada pels seus
fills, Hugo i Oriane, segons va in-
forma ahir la família a través d’un
comunicat. Sud-africana d’origen
europeu, sempre va reivindicar
la seva identitat africana i va con-
vertir el seu país natal en l’escenari
de la seva obra. La seva literatura
compromesa contra la desigualtat

la va convertir en una de les veus
més poderoses en la defensa de la
majoria negra. Als 67 anys es va
convertir en la primera dona des
del 1966 en rebre el Nobel de Li-
teratura. Autora de més d’una vin-
tena de novel·les, com La història
del meu fill (Edicions de l’Eixam-
ple, 1991) o la darrera Mejor hoy
que mañana (Acantilado, 2013),
una part de la seva producció va
ser prohibida a final dels 70, en ple
apartheid, precisament la que va
consolidar-la internacionalment. 
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Mor als 90 anys Nadine Gordimer
Premi Nobel de literatura

el 1991, l’escriptora va ser
una veu poderosa contra
contra l’apartheid



Imatge del febrer del 2010 de l’escriptora sud-africana a l’Havana
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Entrades a la venda el 27 d’agost 
Les entrades per veure Los Vi-
vancos es posaran a la venda

el dimecres 27 d’agost a les 6 de la
tarda, a taquilles i també per Internet
(www.kursaal.cat). Tindran un preu
de 30 euros (28, carnet Galliner).



LA CLAU

El Festival Grec presenta aques-
ta setmana un dels espectacles
teatrals més esperats, l’adaptació
d’Agustí Villaronga d’El testamen-
to de María de l’irlandès Colm
Toibín, protagonitzada per l’ac-
triu madrilenya Blanca Portillo.
Del 17 al 20 de juliol la Capella del
Macba acull el muntatge que pre-
senta la figura de Maria com una
dona «de carn i ossos», una senzi-
lla camperola amb un fill que li ha
estat arrabassat per una decisió di-
vina que no comprèn. L’artista
plàstic Frederic Amat és l’autor
de l’escenografia del muntatge
per al qual ha convertit la capella
del Macba en «un espai d'una be-
llesa esgarrifosa», explicava Villa-
ronga, en què es reprodueix «una
casa, la casa de Maria». Tot el text
«està enfocat cap a Blanca Portillo,
és un espectacle Blanca Portillo»,
explicava Villaronga, que s’estrena
en la direcció teatral. Al parer de la
protagonista, l’obra versa sobre la
verge Maria, però per extensió
«parla de totes les mares» i de la
complexitat de l'ésser humà. «Ens
trasllada un punt de vista de la
mare de Jesús que probablement
no havíem pensat: el de la mare
que veu com el seu fill marxa, tor-
na sent un altre, i després li maten». 
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Blanca Portillo
mostra al Grec
la cara més
humana de la
mare de Jesús 

Agustí Villaronga i Blanca Portillo
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