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El Ballet de Moscou torna aquest
estiu a l’Auditori de Girona, on ja
va actuar l’any passat, per celebrar
el seu vint-i-cinquè aniversari.
Serà el proper dissabte, 2 d’agost,
a partir de les 9 del vespre amb un
dels ballets més representats de la
història de la dansa, El llac dels cig-
nes, de Txaikovsky. 

La seva història hipnotitzant
passa per tota la gamma d’emo-
cions humanes; el consens popu-
lar s’inclina a assenyalar Txai-
kovsky com el compositor més
admirat pel que fa a la música
per a ballets.

Sota la direcció de Timur Fai-
ziev, els ballarins interpretaran
aquest clàssic, que relata la histò-
ria d'Odette, la princesa cigne. 

El repartiment està format per

destacats integrants i coreògrafs de
companyies russes com el Bolxoi
o l'Stanislavsky. En el paper de
solistes, hi ha Cristina Torentiev in-
terpretant el doble paper d’Odet-
te i Odile i Alexei Tarentiev inter-
preta el príncep Sígfrig. 

Les entrades per aquest esde-
veniment es poden aconseguir a la
Llibreria 22 de Girona, així com  en
diversos portals dedicats al ticke-
ting d’espectacles. 

Fundat l’any 1989 pel coreò-
graf i ballarí rus Timur Fayziev, el
Ballet de Moscou està format per

alguns dels més destacats ballarins
i coreògrafs dels ballets russos
com el Bolshoi o el Stanislavsky i
és, avui dia, una de les company-
ies més importants del seu país. 

Des de la seva fundació ha re-
alitzat més d’un miler de repre-
sentacions i més de 60 gires per tot
el món: Japó, Xina, Taiwan, Itàlia,
Suïssa, Anglaterra, Espanya, etc.

El 1991 la companyia fou esco-
llida pel genial Rudolf Nureyev
per fer la seva darrera gira per
Europa.

El Ballet de Moscou compta
amb un repertori extens on des-
taquen títols com El Llac dels Cig-
nes, Trencanous, La Bella Dor-
ment, El Somni d’una Nit d’Estiu i
les seves últimes produccions són
Carmen, Don Quixot i Romeu i Ju-
lieta.
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El Ballet de Moscou
torna a l’Auditori amb
«El Llac dels Cignes»
La companyia, que celebra el seu primer quart de segle, serà a Girona

el 2 d’agost amb una de les històries més representades de la dansa


Una imatge dels membres del Ballet de Moscou interpretant «El Llac dels Cignes». 
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L’espectacle està dirigit per
Timur Faiziev i compta amb
Cristina i Alexei Tarentiev 
com a ballarins solistes

El Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts ha redactat una
agenda de desafiaments que la re-
volució digital planteja a la socie-
tat catalana des d'un punt de vis-
ta transversal: tecnològic, econò-
mic i social. El seu president, Car-
les Duarte, entén que el país tra-
vessa amb el procés nacional un
moment «apassionant» política-
ment però adverteix que el debat
sobre com afrontar el nou entorn
digital «no es pot aplaçar» perquè
sinó «no hi haurà futur». El presi-
dent Duarte entén que política-
ment la situació de Catalunya ex-
igeix molta atenció. Però alerta
que el moment actual també és
«transcendent» perquè està en
joc «la transformació en el camp
del coneixement i de l'economia». 
L'informe redactat pel CoNCA
«posa damunt la taula» que «no hi
ha futur de qualitat per al país
sinó s'aposta a fons per la digita-
lització». En aquesta aposta, a
més, cal col·locar «en un lloc clau»
la cultura, perquè «ofereix enormes
possibilitats per modernitzar la
societat».

La vicepresidenta Gemma Sen-
dra remarca que ha arribat el mo-
ment «de decantar-se per l'eco-
nomia de coneixement». 

I en aquesta elecció, en la ma-
teixa línia que Duarte, Sendra sub-
ratlla que «la cultura té un paper
bàsic i prioritari com a motor de
creativitat, d'esperit d'avantguar-
da i de recerca de nous llenguat-
ges». El repte del món cultural no
passa tan sols per trobar el seu en-
caix dins l'entorn digital sinó tam-
bé en liderar «contaminant» la
resta de sectors.

Xavier Cubeles, de Barcelona
Media, també autor de l'informe,
explica que demana que es flexi-
bilitzi el concepte de cultura i de les

arts per «situar-lo en un context
més ampli» per treure el màxim
profit en la digitalització. A Cata-
lunya cal fer també, com ja ha
tingut lloc en altres parts del món,
un acord «entre govern, empreses
i societat» per veure com s'avança.

Actualment, constata Sendra, la
cultura s'està governant «de ma-
nera aïllada» i cal buscar «sinèrgies
amb les empreses, la manera d'a-
profitar els xarxes socials i la in-
teractivitat de la ciutadania, i de in-
terrelacionar-se amb la resta d'es-
taments de la societat».

L'informe també proposa una
agenda on es plantegen els prin-
cipals desafiaments que «cal em-
prendre com a societat en tots els
àmbits». Està estructurada al vol-
tant de quatre eixos: creació, pro-
ducció i difusió de continguts di-
gitals; cuitadania i comunitats cul-
turals; administració i drets de
propietat intel·lectual, i empresa.

Trencar fronteres
Xavier Cubeles resumeix que l'in-
forme en el fons aconsella «tren-
car» amb les fronteres que separen
els diferents sectors de la societat
-i en el cas de la cultura amb les
barreres que separen les diferents
arts i els seus formats de produc-
ció- per pensar en la revolució
digital a partir de la metàfora d'u-
na colònia de tèrmits on tot té
sentit si s'observa de manera trans-
versal i global però no aïllada i in-
dividual. 
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En una agenda de
desafiaments adverteix que
«no hi ha futur» si no hi ha
una adaptació al nou entorn 



El Conca insta Catalunya
a digitalitzar-se confiant
en el món cultural

Aquest vespre, a partir de les 7.25
h, la plaça del Pou Rodó acollirà la
darrera Slam Poètica de Girona
d’aquesta temporada. Hi partici-
paran una dotzena de participants
amb poemes propis de no més de
tres minuts i serà el públic qui en
decidirà el guanyador. Així mateix,
es decidirà el guanyador de la Tri-
ple Slam Poètica 2014. En cas de
pluja es farà al Xantar Bar i Cafè
Context. 
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Darrera Slam Poètica
d’aquesta temporada
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L’informe diu que cal col·locar la
cultura en un lloc clau perquè
dóna «enormes possibilitats
per modernitzar la societat»

La Conca assegura que ha
arribat el moment per
«decantar-se per l’economia
del coneixement» 

L’agenda proposa flexibilitzar
el concepte de la cultura i 
arts «per situar-lo en un
context més ampli» 

S’estan reparant els angles i coronaments dels glacis malmesos.  
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Roses recupera els glacis 
de l’exterior de la Ciutadella 

Roses prossegueix amb la res-
tauració i dignificació del monu-
ment de la Ciutadella, actuant,
ara concretament, en les seves
zones exteriors gràcies a la recu-
peració dels  angles i coronaments
dels glacis malmesos. Així, es re-
forçarà la visió exterior de la for-
talesa, a l'hora que es possibilita-
rà el condicionament i millora del
camí de contraguàrdies com a iti-

nerari lúdic i l'aprofitament dels es-
pais resultants com a zones d'es-
barjo i de passeig.  Fins al moment,
s’ha recuperat el glaci correspo-
nent al baluard de Sant Joan a la
muralla de la façana de mar del re-
cinte. Actualment, s'executen els
treballs de recuperació dels glacis
del Baluard de Sant Andreu (Rec
Fondo), i ja es troba en redacció el
projecte que permetrà condicionar
el de la Porta de Terra. 
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