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2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU 
PAU CASALS

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell

Preu de l’entrada: 6 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
MOTO DE 

BARCELONA
C/ de la Palla, 10

de Barcelona
Horari d’estiu (fins al 15/9):

De dilluns a divendres:
de 10.30 a 19.30 h

Dissabte:
de 10.30 a 14.30 h 
i de 15.30 a 19.30 h

Preu de l’entrada: 7 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
MOTO DE 

DE BASSELLA
Ctra. C-14, km 134

(entre Ponts i Oliana)

Preu de l’entrada: 7 €

WATER WORLD /
AQUADIVER
Temporada 2015

Water World: Ctra. de Vidreres,
km 1,2 de Lloret de Mar

Aquadiver: Ctra. de circumval·lació,
s/n de Platja d'Aro

Obertura diària a les 10 del matí

Water World: fins al 13 de setembre 
Aquadiver: fins l’11 de setembre

OFERTA 2x1
Preu: 30 euros

(No acumulable a altres
ofertes i/o promocions)

Per reserves cal trucar al 902 22 10 10

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

SENSACIONS
PROFUNDES

Plaça de l’Ajuntament de les
Masies de Roda (Osona),

dissabte 11 de juliol,
a les 10 del vespre 

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 8 de juliol. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

MARIA MIRÓ,
EUGÈNIA

GASSULL I JOAN
MUNTAL

Els Amics de Calella
IX Memorial 

Mompou-Bravo

Ateneu Barcelonès C/Canuda,
6 de Barcelona, dimecres 

15 de juliol, a les 9 del vespre

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 8 de juliol. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

SIRA
HERNÁNDEZ

Nocturns
i Música Callada

IX Memorial Mompou-Bravo
(en homenatge al matrimoni

Frederic Mompou i Carme Bravo)

Ateneu Barcelonès
C/ Canuda, 6 de Barcelona,
dimecres 8 de juliol, a les 21 h   

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al diumenge 5 de juliol. Molta sort!

Carlos Padrissa, un dels
directors de La Fura dels
Baus, assumeix el projecte
El amor brujo, un encàr-
rec de cinc festivals (entre
els quals hi ha el del Festi-
val de Peralada) per cons-
truir una dramatúrgia a
partir de la partitura ho-
mònima, de 37 minuts de
durada, de Manuel de Fa-
lla, que enguany celebra el
centenari. Padrissa ha
concebut un preliminar
que imagina l’enamora-
ment de Candelas amb
l’antic amant i el seu pos-
terior maltractament, que
dura uns 23 minuts més.
L’òpera, d’una hora de du-
rada final, s’estrenarà a
Granada el 10 de juliol i es
podrà veure a Peralada el
17.

Candelas (la cantaora i
mezzosoprano Marina
Heredia) “comença amb
faldilles i acaba l’obra amb
pantalons”. Tota una de-
claració d’intencions per
Padrissa, que s’adscriu a la
màxima “part de la impu-
nitat masculina en la vio-
lència de gènere es deu a la

ignorància femenina”. En
aquesta peça es comprova
com Candelas decideix re-
soldre’s ella mateixa el
conflicte i elaborar un con-
jur per desempallegar-se
del malson del seu antic
amant.

El director disposa d’or-
questra en directe i un re-
partiment de 10 intèr-
prets (tècnics a part) com
a mínim. És l’equip ideal,
tot i que si es realitza en es-
pais més grans (com és el
cas de Granada) el cos de
ball augmentarà fins a la
vintena de bailaors. Pa-
drissa no pretén compa-

rar-se amb la versió d’An-
tonio Gades, tot i que coin-
cideix amb la incorporació
del flamenc per completar
el quadre. De fet, en la pri-
mera part hi inclou altres
hits de Falla coneguts i
Amor gitano, un tema que
remet al concurs de fla-
menc impulsat pel mateix
Falla i Lorca davant la de-
núncia de veus com Pío
Baroja, que convidava a
arraconar aquest gènere.

El foc, l’aigua i una grua
de notables dimensions (i
que permet un nombre no-
table de moviments) signi-
fiquen el món primitiu,
mentre que la paraula “és
el món de la consciència, el
racional”. Es completa
amb un quadre en què les
audiovisuals responen a
gravacions de José Val del
Omar. Aquest cineasta,
que va filmar els viatges de
García Lorca i altres com-
panys a culturitzar els
camps fins que va esclatar
la Guerra Civil, va ser còm-
plice de Falla, 30 anys més
jove. La coreografia és del
jove Pol Jiménez, de només
19 anys, “tot un repte”. Fa
ballar entre mànegues de
foc i d’aigua. Gairebé res. ■

La Fura més
femenina
J. Bordes
BARCELONA

El pas de la ignorància a la consciència
de la dona, a ‘El amor brujo’ de Padrissa

Un instant de la coreografia, dalt de la grua giratòria, divendres al migdia a Barcelona,
abans de marxar a Granada per fer els assajos definitius ■ EFE / TONI GARRIGA

La producció
de Peralada
s’estrenarà el 17
al castell i ja té
gira a São Paulo,
Bolonya i Madrid


