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El Ballet de Moscou presentarà
dissabte (21h) a l’Auditori de Gi-
rona una de les obres emblemà-
tiques de la història de la dansa
teatral: Don Quixot, obra en tres
actes basada en el capítol XIX
del segon llibre d’El ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha
de Miguel de Cervantes. 

L’estrena mundial d’aquest ba-
llet amb música de Ludwig Min-
kus es va produir al Teatre Bolxoi
de Moscou, el 26 de desembre de
1869, com a requeriment dels
teatres imperials de Rússia. 

El gran coreògraf Petipà revisà
en múltiples ocasions aquesta
obra i, a partir de les diferents ver-
sions,   Alexander Gorski va re-
construir l’obra el 1900 amb gran
èxit.

L’argument se centra princi-
palment en l’amor entre Kitri i Ba-
sili i les seves aventures amb els
mítics personatges Don Quixot i
Sancho Panza, extretes del se-
gon volum de la novel·la de Cer-
vantes.

El Ballet de Moscou, un habi-
tual de l’Auditori de Girona, va ser
creat el 1989, i està dirigit per Ti-
mur Fayziev, coreògraf format al
Marinski on fou el primer ballarí. 

La companyia està integrada
per alguns dels més destacats ba-
llarins dels ballets russos, com el
Bolxoi o el Stanislavski. 

Rafael Oliver, de la Factoria

Produccions Culturals, promo-
tor de l’espectacle, va assegurar
ahir que «els artistes captiven el
públic transmetent emotivitat i la
tècnica més depurada de l'esco-
la russa, i interpretant en aques-
ta ocasió l’obra mestra de la dan-

sa clàssica. El seu èxit resideix a su-
mar la qualitat, el compromís, i la
passió pel món del Ballet». 

Aquesta obra mestra de la dan-
sa es representarà en versió ori-
ginal amb coreografia de Màrius
Petipà i Lev Ivànov. I amb els

«millors» solistes, Cristina Teren-
tiev i Alexei Terentiev, dirigits per
Timur Fayziev.

El 1991 la companyia va ser es-
collida pel genial Rudolf Nuréiev
per fer la seva darrera gira per Eu-
ropa. El Ballet de Moscou té un re-

pertori extens on destaquen títols
com El Llac dels Cignes, Trenca-
nous, La Bella Dorment o El Som-
ni d’una Nit d’Estiu. Les entrades
troben a les taquilles de l'Audito-
ri de Girona  i a www.4tic-
kets.es/balletdemoscu . 
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El Ballet de Moscou torna a l’Auditori de
Girona per presentar l’històric «Quixot»

La companyia representarà dissabte la versió original amb els «millors» solistes, Cristina Terentiev i Alexis Terentiev

Una coreografia de l’obra, amb vistosos decorats. 

DdG

Rupià organitzarà a partir de l'úl-
tim dilluns de juliol i durant tots els
d'agost un festival internacional de
música que comptarà amb artistes
com els neozelandesos Duo Jack-
son o el cantant empordanès Mi-
quel Abras.

El cartell de la cita, denomina-
da Barretina, inclou també altres
tres actuacions com són les de
Cybee, 13th Magic Skull i La Ma-
dam Boogie. 

El concert internacional inclòs
en la programació tindrà el 17
d'agost com a protagonista al Duo
Jackson, format per Miles i Mar-
garet Jackson, guitarrista clàssic i
violinista procedents de Nova Ze-

landa, amb una àmplia trajectòria
de gires per Oceania, Àsia i Euro-
pa.

La inauguració tindrà lloc el 27
de juliol amb la banda gironina
The Dirty Club, a qui seguirà l'ac-
tuació de Cybee i la de 13th Magic
Skull, grup que destaca com a
guanyador de l’any 2013 del con-
curs Projecte Demo de Ràdio 3 de
RNE. 

El cantautor Miquel Abras, que
l'any passat va publicar el seu cin-
què àlbum, Per amor a l'art, està
programat per al 24 d'agost i el fes-
tival conclourà el 31 d'agost de la
mà de La Madam Boogie, una
formació acústica de jazz, han in-
format els organitzadors. 
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Rupià acollirà els dilluns d'agost
un festival internacional de música 

L'advocat, editor i escriptor
Quim Torra (Blanes, Girona 1962)
és el nou president de l'entitat ca-
talana Òmnium Cultural després
de la dimissió de Muriel Casals,
que serà la número tres de la can-
didatura independentista Junts
pel Sí (CDC-ERC) per a les catala-
nes del 27 de setembre.

Així ho va decidir la junta de
l'entitat i ho va comunicar el nou
president per carta als més de
50.000 socis d'Òmnium, que ocu-
parà el càrrec fins que se celebrin
a final d'any les eleccions a la pre-
sidència de l'entitat.

En la carta, publicada en el web

de l'entitat, Torra, de perfil inde-
pendentista igual que la seva pre-
decessora, agraeix  a Casals el tre-
ball fet i crida a «omplir la Meri-
diana» en la Diada perquè, ha dit,
toca «concentrar-se» en el «fabu-
lós objectiu que tenim davant».

GIRONA | EFE

Quim Torra, nou president
d'Òmnium Cultural en
substitució de Muriel Casals 

Miquel Abras. 

CARLES COLOMER

Quim Torra. 
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