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Encara ens queda feina per fer al Festival Grec, però el Minigrec, el Grec per a tota la família,
s'acaba amb Viatge al centre de la Terra (s. XXI) la proposta de Franc Aleu / Roseland Musical,
que combina la dansa (clàssica i contemporània) amb l'audiovisual i la fantasia meravellosa del
conte de Jules Verne, portat al s.XXI. Es podrà veure aquest cap de setmana al Mercat de les
Flors (del 28 al 30 de juliol) i és recomanada per a TOTES les edats, preferentment a partir dels 6
anys.

Les protagonistes són dues germanes, l'Eva i l'Ava, molt diferents. Una és seguidora fervent de la
tecnologia i de qualsevol nou llenguatge i l'altra, més clàssica, és amant de la literatura i la música.
L'espectacle parteix quan reben la notícia que un avantpassat seu va viatjar fins a Islàndia i, des
d'allà, va poder arribar al centre de la Terra baixant per un volcà. Decideixen viatjar a Islàndia i
buscar el volcà. Un tercer personatge, en Hans, els farà de guia. Podeu imaginar que al viatge
troben tota mena de bitxos i éssers fantàstics, entre ells, un dinosaure que se'ls menja. Però cap
problema, com que no els mastega, segueixen vius dins la panxa esperant que hi hagi sort i
esternudi. Se'ls acut ajudar-lo amb un dinàmic Ball de Bastons i surten disparats. Van a parar a un
lloc ben conegut....

"Portem un any treballant en el muntatge! Ha estat un procés complicat. Tres ballarins ben
diferents s'han fusionat: la Cris Miralles és ballarina clàssica; la Mariona Camelia fa contemporani i
en Marc Elvira és un breaker. Però tots tres saben fer de tot!", ha explicat l'Ester Rodríguez, cap
de producció de la companyia, que puntualitza que "la gent no ha de pensar en la història de
Verne, nosaltres hem fet el nostre propi viatge combinant imatges amb intèrprets en viu. Això ha
estat el més complicat!"

El Viatge al centre de la Terra (s. XXI) de Roseland Musical ha comptat amb un equip excellent:
direcció audiovisual, Franc Aleu; direcció coreogràfica, Anna Planas; dramatúrgia, Manuel Veiga...
És una coproducció del Grec amb el Sant Andreu Teatre on es va poder veure en una
prèvia-prova. Ara ja són a punt de començar una gira per l'Estat espanyol i, si ara se us
escapessin, al gener tornaran al SAT.


