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Divendres, 10 de febrer del 2017 CAP DE SETMANA

Una de les parelles del concurs de ball que escenifica l’espectacle ‘Danzad, malditos’.

ARTS ESCÈNIQUES

DANSA TEATRE
DANZAD, MALDITOS

Compañía Malditos

Lleida. Llotja. Dissabte, 11 de febrer. 20.30 h. 
Preu: 21 € (Amics de la Llotja 17 €).

El teatre de la Llotja acollirà de-
mà dissabte l’única representa-
ció a Catalunya del muntatge de 
dansa teatre Danzad, malditos, 
guardonat als Premis Max 2016 
com a millor espectacle revela-
ció de l’any. 

L’obra està basada en la po-
pular pel·lícula de Sydney Po-
llack Danzad, danzad, mal-
ditos (1969), sobre la novel·la 
d’Horace McCoy que descrivia 
els espectacles que s’organitza-
ven als Estats Units en l’època 
de la Gran Depressió, concursos 
de ball que guanyava la parella 
que més temps resistia ballant a 
la pista de manera continuada, 
dia i nit, amb pauses mínimes 
per menjar i dormir. 

La companyia madrilenya 
Malditos Producciones ofereix 
una nova versió en què els ac-
tors viuen una competició real 
en directe, sense improvisació, 
en un espectacle en el qual co-
mencen a concursar deu pare-
lles, que es van eliminant fins 
que en queda només una a tra-
vés de l’atzar, la lleialtat, la re-
sistència i la posada a prova dels 
límits físics i mentals davant el 
públic.

El Circ Històric Raluy, que es 
va estrenar ahir a Lleida, a Co-
pa d’Or, oferirà dotze funci-
ons més fins al 19 de febrer del 
seu nou espectacle, Fortius, 
amb una desena de números 

de força, acrobàcies i còmics. 
Horaris: de dimecres a diven-
dres (18.00), dissabtes (17.00 
i 19.30) i diumenges (12.15 i 
17.00). Entrades també online 
a raluy.com.

CIA. MALDITOS

‘Danzad, malditos’, Premi 
Max 2016 a la Llotja
Una obra basada en la pel·lícula de Sydney Pollack del 1969
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El Circ Històric 
Raluy, a Lleida 
amb ‘Fortius’


