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VIATGE AL CENTRE DE LA
TERRA S. XXI

SANT ANDREU TEATRE. NEOPÀTRIA, 54
(SANT ANDREU). DS., A LES 17.30H;
DG., A LES 12 I 17.30H. FINS AL 24 DE
GENER. PREU: 9,50 EUROS. EDATS: A
PARTIR DE 4 ANYS. • Sat-teatre.cat

L’any 1864, l’escriptor fran-
cès Jules Verne va escriure
Viatge al centre de la terra,
un llibre que el va posicionar
com a pare de la ciència-ficció
i de la novel·la d’aventures. Els
seus protagonistes s’endinsen
en unmón de volcans, tem-
pestes i monstres marins que
han captat la imaginació de
grans i petits fins als nostres
dies. Ara, la companyiaRose-
landMusical capgira la his-
tòria per situar-la en un temps
actual i l’acompanya d’unes
coreografies espectaculars.

Dansa i decorats
Viatge al centre de la terra
s. XXI, que s’estrena aquest
dissabte al SAT!, és una ver-
sió lliure de la novel·la de Ver-
ne. Narra la història de dues
germanes,Eva i Ava, que de-
cideixen seguir les passes d’un
avantpassat i se’n van a Islàn-
dia. Allà troben enHans, el
guia que les condueix cap al
centre del planeta.
Mentre travessen uns mons

subterranis recreats en imat-
ges digitals per l’artista au-
diovisual Franc Aleu, els
ballarins interpreten coreo-
grafies clàssiques, break dan-
ce i dansa contemporània.

J. BEGG

EL SAT! PRESENTA UNA VERSIÓ LLIURE I MODERNA DE LA NOVEL·LA D’AVENTURES DE JULES VERNE

Ballant cap al centre de la terra

L’escenografia és un element
clau en aquest muntatge. Es
compon de dues pantalles
que projecten alhora els deco-
rats i els personatges virtuals.
La transició d’imatges d’una
pantalla a una altra forma un

ambient 3D que envolta espec-
tadors i protagonistes.
La veterana companyia de

dansa RoselandMusical i
Franc Aleu emprenen junts
aquesta nova producció des-
prés de l’èxit de Pinocchio.

El Festival Grec ha coproduït aquesta versió lliure de la novel·la de Jules Verne amb projeccions audiovisuals de Franc Aleu.

La Rínxols
d’Or al teatre

+ RECOMANEM

El Teatre Poliorama comença
l’any rebent una nena molt
despreocupada i tres óssos
bastant atordits. Amb una
posada en escena original
i depurada, la companyia
Flic Flac porta al seu terreny
‘La Rínxols d’Or’, el conte
d’una família d’óssos que,
després de sortir a passejar
pel bosc, descobreixen que
algú ha entrat a casa seva.
La sospitosa és una nena de
rínxols daurats i estómac ple.
Tres persones en escena,
tres óssos gegants i una
escenografia canviant que es
construeix al moment amb
unes estructures modulars
blanques són els elements
d’aquest nou muntatge que
s’emmarca dins el cicle Viu
el Teatre. La suau musicalitat
estimularà la imaginació del
públic en aquest conte que
endinsa els infants en un
món de sensacions en què po-
dran reconèixer conceptes com
els nombres, les diferències de
mida, la curiositat i el respecte
per les coses dels altres.
RÍNXOLS D’OR. TEATRE
POLIORAMA. LA RAMBLA, 115.

BCN (CIUTAT VELLA). DIUMENGE

17, 24 I 31 DE GENER, A

LES 12.30H. PREU: 10 A 12

EUROS. EDATS: A PARTIR DE 3
ANYS.• Viuelteatre.com


