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amb la música de Txai
kovski, desplegar un virtuo
sisme al més pur estil de l’es
cola russa. I el Ballet Rus
Barcelona –el nomque rep la
nova escola de dansa clàssica
situada a la ciutat comtal–
aporta al muntatge tota la
frescor dels joves intèrprets.

Dirigida per
Blanca Hart
mann i la seva
parella Boris
Txepelev, la no
va acadèmia té

un cos de dansamés que dig
ne per a aquest tipus d’es
pectacles. Es tracta dels
alumnes més destacats del
centre, a qui s’uniran desta
cades figures de l’escena
dancística procedent de
l’Est. Ballarà, per exemple,
l’estoniana Maria Seletskaia,

solista del Royal Ballet de
Flandes i formada, entre
d’altres, a l’escola Vaganova
de Sant Petersburg. Se
letskaia estarà secundada
per l’australià David Jonat
han, procedent del Queens
land Ballet i l’Australian Ba
llet, i ara també solista al Ro

yal Ballet de Flandes. I
després hi ha els russosAnna
Linnik i Sergei Basalaev, tots
dos procedents del Ballet
Nacional de Polònia, on ella
exerceix de professora i ell
és primer ballarí solista.
La producció que acull

avui Sant Cugat d’aquest tra
dicional Trencanous és emi
nentment dinàmica, plena
d’efectes especials i amb ai
res demodernitat, si bé té to
ta la voluntat de conservar
les essències del ballet rus. !

BARCELONA Redacció

D
esprés de l’èxit
notable depúblic i
crítica de la pri
mera edició, l’any

passat, quan van presentar
un nadalenc Trencanous al
TeatreAuditori de Sant Cu

gat, el Ballet Rus
de Barcelona
torna avui al ma
teix escenari
amb un altre
muntatge
d’aquest ballet nadalenc,
l’argument del qual es basa
en l’adaptació que va fer Ale
xandre Dumas pare del con
te d’E.T.A. Hoffmann –El
Trencanous i el rei dels rato-
lins (1816)–.
La coreografia de Marius

Petipa i Lev Ivanov permet,

.
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‘Trencanous’ russo-barceloní

Unmoment
del conte
coreografiat
per Petipa i
Ivanov i musicat
per Txaikovski
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Nadal a L’Aquàrium. En aquestes da-
tes, amés de les instal·lacions habitu-
als, L’Aquàrium ofereix activitats in-
fantils com un joc de pistes o la Nin-
tendo.
L’Aquàrium. Moll d’Espanya del Port
Vell, s/n. Activitats incloses en el preu de
l’entrada.

Un Nadal diferent. Projecció de la
pel·lícula Eyes wide shut, de Stanley
Kubrick, 1999, VOSE, 159 minuts. La
mort va sorprendre Kubrick tot just
després de finalitzar el muntatge
d’aquest film, un drama sobre la ge-
losia en la parella fet a partir de la
Història somiada, d’Arthur Schnitzler.
Filmoteca de la Generalitat. Pl. Salvador
Seguí, 19 (17 hores).

20è Circ d’Hivern. Representació de
Garbuix, un espectacle únic, amb el
circ i l’humor com a element central
que s’ha creat sota la direcció d’Al-
berto Feliciate i Guillem Albà i amb
Lola Ruiz, Serena Vione, Juana Bel-
trán, Jessica Arpin i Jessica Martín a
l’escenari.
Ateneu Popular 9 Barris. Portlligat, s/n
(19 hores). 12 euros.

Jazz. Jam session dels alumnes i mes-
tres del grau superior del Taller de
Músics, i tots els jazzman i cantants
que hi vulguin participar. 5 euros.
Jazz Sí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Billie Holiday Tribute. Concert a càrrec
de Joan Chamorro, contrabaix i saxo
tenor, Ignasi Terraza, piano, Josep
Traver, guitarra, Esteve Pi, bateria,
Andrea Motis, veu, saxo i trompeta,
Rita Payés, trombó i veu, i Magalí
Datzira, contrabaix i veu. 18 euros.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 i 22 h).

Todas las pesadillas de Roberto Paini.
Obra per a tots els públics de Roberto
Paini que qüestiona la societat i l’és-
ser humà amb l’humor i el sarcasme.
És una obra de teatre gestual, com-
media dell’arte, i tècniques vocals
entre clàssiques i avanguardistes.
Cafè Teatre Llantiol. Riereta, 7 (20.30
hores). 10 euros.

Rock acústic. Concert a càrrec d’Ivan
Azero.

La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (21 hores).

Balboaneu. Cada dimecres, una Bal-
boa Jam al cor de Gràcia.
Teatre Teatreneu. Terol, 26 (de 21.30 a
23.45 hores). 3 euros.

Barcelona

IGUALADA (Anoia)
Fira de Reis. Aquesta tradicional fira
(els orígens de la qual es remunten al
1373) se celebra des de l’any 1952 i
és l’única del calendari firal català
que es fa el dia de Reis. A l’edició
d’avui hi participen prop de 200 ex-
positors. La fira està especialitzadaen
planters, i és tradicional que els page-
sos de la comarca s’abastin dels plan-
ters d’arbres que necessiten per a tot
l’any. Darrerament s’ha complemen-
tat amb productes d’artesania i amb
parades que ofereixen alimentació i
productes artesanals.
Passeig Verdaguer (de 8 a 15 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
12a Blues&boogie Reunion. Dotzena
edició d’aquesta trobada anual de pi-
anistes de blues&boogie woogie. Un
espectacle musical ple de ritme i di-
versió amb dos pianos de cua a l’es-
cenari i quatre pianistes internacio-
nals en acció. Aquest any hi partici-
pen el pianista de rock i boogie
woogie del RegneUnitMike Sánchez,
a més del pianista alemany Martin
Schmitt i el veterà Jean-Paul Amou-
roux, a més del pianista Lluís Coloma
i el seu trio.
Nova Jazz Cava. Passatge Tete Montoliu
(19.30 hores). 20 euros.

SITGES (Garraf)
Cineclub. Projecció de les pel·lícules
Carlitos y Snoopy, de Steve Martino,
EUA, 2015, 89 min (16.30 h) i Sufra-
gistas, de Sarah Gavron, Gran Breta-
nya, 2006, 106 minuts(19.30 h).
Cinema Prado. Francesc Gumà, 6
(16.30 hores).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Pastorets Rock XXL. 10è concert de
Reis dels Pastorets Rock.
Cafè del Teatre. Roca Labrador, 2 bis (19
hores). 7 euros.

!Amb dos passis en unamateixa tarda, el celebrat Ballet Rus Barce
lona torna avui, dia de Reis, al TeatreAuditori de Sant Cugat amb un
noumuntatge del ‘Trencanous’. El nou centre d’ensenyament de
dansa establert a Barcelona porta a escena la peçamés granada de
l’acadèmia juntament amb estrelles solistes procedents de Rússia.

EL TRENCANOUS
Ballet Rus Barcelona

Teatre-Auditori de Sant Cugat
17.30 i 20.30 hores

38 euros
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COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda (excepteelmatalàs).
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte el matalàs i una butaca, per a les quals
les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i dues butaques per a les quals les despeses
d’enviament seran de 29,95 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els
4 cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit, només hauràs de lliurar la cartilla
quan rebis el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,exceptelesIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.
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SELECCIÓ

Edredó: - Farcit nòrdic 100%polièster.
- Acabat suau amb tacte de préssec.
- Transpirable i amb tractament antiàcars.
- Reversible en dos colors:marró i lila.
-Mides: 220 x 220 cm.
Sabatilles: - Alleugen la pressió dels peus, turmells,
cames, genolls i lumbars.
- Sola antilliscant amb gel antifatiga.
- Talles: S (38 - 40),M (40 - 42) i L (42 - 44).

EDREDÓ NÒRDIC BICOLOR REVERSIBLE + SABATILLES DE GEL

- Disseny innovador compacte.
-Material: acer inoxidable.
-Mides plegat: 75,5 x 62 x 153 cm.
-Mides desplegat: 136,5 x 62 x 153 cm.
- 22metres de superfície per assecar roba.
- Inclou 2 peces per a penjadors i rodes per
transportar-lo.

ESTENEDOR TELESCÒPIC XXL

39’95 €
Per tan sols

99€

1 pack

35’95 €
138 €

2 packs

59’95 €
276€

LleugerHipoal·lergogen

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA


