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Ailey II i l’American Ballet Theatre, 
estrelles de la dansa a Terrassa

Beethoven, amb la interpretació en 
directe de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. La Crea Dance Foundation 
interpretarà el Rèquiem de Mozart 
a l’octubre. La ballarina de flamenc 
Patricia Guerrero interpretarà La 
Catedral, una coreografia sobre el 
dolor i l’alliberament femení.  

El plat fort d’aquesta segona part 
de la temporada serà la Gala Ame-
rican Ballet Theatre, una de les 
companyies més destacades del 
món de la dansa, que portarà a l’es-
cenari terrassenc noms com Isabe-
lla Boylston i James Whiteside. 
L’any el tancarà el Ballet de Geòr-
gia amb la fusió de ball popular i 
dansa clàssica de Fuenteovejuna. Al 
marge de la programació artística, 

el CCT manté el propòsit d’acos-
tar la dansa als alumnes de pri-
mària amb el programa Explora-
dors de la dansa. “Neix amb una 
vocació educativa, pensada per 
al públic del futur”, diu Fornés.  

11.758 espectadors 
La 35a Temporada BBVA de 
Dansa ha tingut 11.758 especta-
dors en 17 espectacles al llarg del 
2018. L’any anterior van ser 
6.500 en 10 obres. “El Centre 
Cultural de Terrassa és el refe-
rent indiscutible de la dansa a Ca-
talunya”, diu el president de la 
Fundació Caixa de Terrassa, Ig-
nasi Cusidó, per a qui “la dansa ha 
d’identificar la ciutat”.e

Ballarines de la companyia nord-americana Ailey II ballant la 
coreografia Where there are tongues. KYLE FROMAN / CENTRE CULTURAL TERRASSA

La Temporada BBVA vol continuar sent una referència coreogràfica

ARTS ESCÈNIQUES

El Centre Cultural Terrassa (CCT) 
tornarà a trepitjar fort amb la pro-
gramació de la 36a Temporada 
BBVA de Dansa per continuar sent 
la “referència” dels espectacles de 
dansa a Catalunya. Entre les propos-
tes de la nova temporada destaquen 
el retorn de la companyia Ailey II, un 
dels èxits de l’any passat, i la Gala 
American Ballet Theatre. La prime-
ra funció oficial, al gener, serà la Ga-
la de Ballarins Catalans al Món. 
Aquest espectacle aplegarà Jaume 
Costa, Júlia Cortés i Ricardo Caste-
llanos, entre d’altres. “És un espec-
tacle que val l’esforç que es fa, per-
què són ballarins que viuen fora i 
s’han de coordinar”, explica el direc-
tor artístic del CCT, Adrià Fornés. 

El St. Petersburg Festival Ballet 
arrencarà al mes de març amb La 
bella dorment, de Txaikovski. El fla-
menc serà el segon protagonista del 
mes amb la Compañía Antonio 
Márquez i la representació de Som-
brero de tres picos i Bolero. La pri-
mera part de la temporada la tanca-
ran el Ballet de Catalunya amb La 
ballarina de Picasso, el Víctor Ulla-
te Ballet –que retrà homenatge als 
seus trenta anys– i la companyia 
nord-americana Ailey II –que por-
tarà a l’escenari tres coreografies: 
Where there are tongues, Road to one 
i Breaking point, aquesta última, 
una de les més aclamades de la tem-
porada passada–. “Van fer aixecar el 
públic de les butaques; l’havíem de 
repetir per petició popular”, expli-
ca Fornés. 

La segona part de la temporada 
començarà al setembre amb el Ba-
llet de Catalunya, que coreografiarà 
la cinquena i la setena simfonies de 

TERRASSA
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L’artifici del director s’imposa sobre un gran relat
vern. Bona part de la dificultat de 
portar-la a escena és com evitar 
mostrar físicament el que no ha de 
descobrir-se fins al colpidor final. 
És un aspecte que en la lectura creix 
en l’imaginari del lector, i el direc-
tor Guy Cassiers ho resol amb el·lip-
sis visuals, projeccions i accions tèc-
nicament precises però emocional-
ment força estèrils. Sort, doncs, de 
Lluís Homar per explicar-nos 
aquest drama sobre la immigració 
forçada, la solitud i la solidaritat. 

El senyor Linh arriba a algun 
port d’Europa després d’un llarg vi-
atge en vaixell fugint d’una guerra 
que li ha robat tot menys la seva ne-
ta, anomenada Sang Diu [Matí 
Dolç]. Un nadó tranquil a qui cons-
tantment canta una nana tradicio-
nal del seu país i a qui dedica tota la 
seva atenció. En una sortida del cen-

tre de refugiats, Linh coneix un 
home gran i gras, el Back, que es 
convertirà en el seu amic mal-
grat que no comprèn gairebé res 
del que li diu. 

És una història commovedora, 
un conte per ser explicat en la in-
timitat al qual li esqueia un esce-
nari més pròxim que el de la Sala 
Puigserver i que, al meu entendre, 
té una posada en escena massa gi-
rada cap a la desolació i la fredor, 
sense lloc per al color, la calidesa 
i la tendresa, que sí que trobem a 
l’original. Homar s’esprem per 
imposar-se sobre el joc formal i és 
en el tram final sense artificis 
quan la funció i el mateix Homar, 
que assumeix tots els papers de 
l’auca, creixen en intensitat i as-
soleixen tota la commovedora 
força que ens conquereix.e 

‘La neta del senyor Linh’  
TEATRE LLIURE 113 DE DESEMBRE 

La neta del senyor Linh és 
una meravellosa novel·la 
curta o faula llarga de l’es-
criptor i cineasta francès 
Philippe Claudel en la 

qual, com en altres obres seves com 
Ànimes grises i L’informe Brodeck, 
batega una profunda mirada de la 
condició humana. És un relat en què 
es donen la mà tristesa i alegria, so-
litud i companyia, derrota i espe-
rança en el rerefons d’una societat 
desoladora com un mal dia gris d’hi-
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■ La fiscalia es querella contra Shakira 
per un presumpte frau fiscal

La fiscalia espanyola es querella finalment contra 
Shakira per sis delictes fiscals comesos entre el 2012 
i el 2014, que impliquen un presumpte frau de 14,5 
milions d’euros en concepte d’impost de patrimoni 
(2,2) i d’IRPF (12,3). La fiscalia considera que durant 
aquests anys va viure a Catalunya com a residència 
habitual (hi va passar més de 183 dies l’any) i hauria 
d’haver fet la declaració de la renda a Espanya. Per 
això vol que se li reclamin 19,4 milions per les quotes 
defraudades, incloent-hi un terç més de multa. 
Segons l’Agència Tributària, des del 2011 la cantant 
viu a Barcelona, encara que fins al 2015 no hi va 
establir oficialment la residència.
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■ L’actor Joan Pera serà reconegut 
amb el premi Gaudí d’Honor 2019

L’actor Joan Pera (Mataró, 1948) rebrà el premi Gaudí 
d’Honor 2019 a tota la trajectòria en la pròxima gala 
dels premis del cinema català, el 27 de gener. 
L’Acadèmia destaca “el seu talent interpretatiu 
davant i darrere les càmeres”, i també la seva faceta 
com a doblador: “Per fer-nos nostres els personatges 
cinematogràfics més carismàtics amb la seva veu”. 
Pera és la icònica veu de Woody Allen des de fa 
gairebé trenta anys, i també la de Rowan Atkinson i 
d’actors com Jerry Lewis i Jack Lemmon. Els treballs 
més recents de Pera davant la càmera són els papers 
a la TV movie Vilafranca (nominada als premis Gaudí) 
i el llargmetratge Yucatán, de Daniel Monzón.
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