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Dansa M úsica

El director de la companyia, a l’esquerra, valora positivament la trajectória d’aquests 30 anys. fo to  peferré

Espectacle

El Llac deis Cignes del Ballet 
de M oscou torna a Tarragona

La companyia de ballet russa celebra els 30 anys sobre els escenarls 
portant la dansa clásslca a pai'sos d ’arreu del món

Tarragona

N itderap  
reivindicatiu al
Festival Sota la Palmera

ELISENDA ROVIRA
TARRAGONA

El B allet de M oscou p o rta rá  
aquest dissabte, a les 21 hores,la 
interpretació del clássic El Llac 
deis Cignes al Palau Firal i de Con- 
gressos de Tarragona en el marc 
de la seva gira d’estiu, que a mes 
aprofita per celebrar els 30é ani- 
versari de la companyia. La repre- 
scntació tindrá ducs cites mes en 
territori catalá aquest mateix cap 
de setm ana: divendres será el 
tom  de Gavá (Barcelona) i el diu- 
menge a les 19 hores passará per 
l’escenari de La Lira a Amposta.

Timur Fayziev, director, ballarí i 
fundador del Ballet de Moscou, 
destaca que «l’obra El Llac deis 
Cignes és la seva carta de presen
tado, perqué els ballarins hi po
sen molta passió i els permet ac
tuar sobre l’escenari». També en 
destaca el triumvirat que formen 
en l’obra la música de Txaikovski, 
la coreografía original de Lev 
Ivánov i Marius Petipá i el llibret 
de Béguitxev i Geltzer. Sobre la 
música, els ballarins «celebren 
que és molt cómoda de bailar i 
actuar al mateix temps».

A questa g ira  d ’estiu  va co
m entar el 13 de juliol i ja  ha pas- 
sat per diferents localitats de les 
liles Canáries i Catalunya i posará 
la seva fi a les Balears el 4 d’agost. 
Una producció que está marcada 
peí caire de celebració de tot l’any 
en el seu 30é aniversari. Timur

Fayziev apunta que, més enllá de 
reafirmar l’objectiu peí qual va 
néixer el Ballet de Moscou, aquest 
aniversari és una «manera de de
mostrarse a sí mateix que les co
ses s’han fet bé». Es la valoració 
d’un director que ha assistit a ca
da fundó  i hi ha volcat la seva 
passió en cada una d’elles. 30 
anys de trajectória que han donat 
per la configurado de 135 gires

La companyia 
Tres décades de 
dansa clássica
•  El ballarí ¡ coreógraf rus 
Timur Fayziev va fundar el 
Ballet de Moscou l’any 1989 
amb l’objectiu de difondre 
arreu del món la passió per la 
dansa clássica. Al llarg 
d’aquests 30 anys d’activitat al 
voltant de les peces clássl- 
ques, la companyia ha anat 
creixent fins a convertlr-se en 
un referent mundial del ballet.

arreu del món. De cara a l’última 
gira d’aquest any, la d’hivem, será 
el toril d’un altre clássic de Txai
kovski, El trencanous, i comencará 
a fináis de novembre d ’aquest 
any.

El director de la companyia está 
content de tornar a Tarragona, 
una ciutat que ja ha acollit el ba

llet rus en moltes altres ocasions. 
«A més de la calor ambiental ca
racterística del territori, el públic 
tarragoní aporta escalf a la fun
dó», que a més Fayziev el consi
dera un públic amb passió i talent 
musical.

Romanticisme musical
El jove príncep Sígfrid haurá d’es- 
collir la seva futura esposa durant 
la cclcbració del scu 21c aniver
sari. El príncep, durant una parti
da de caga, s’enamora de la dona 
més bella que ha conegut mai, 
Odette, una dona i cigne que per 
un encanten malvat va ser con
vertida en la Reina deis Cignes. 
Només si un home es casa amb 
ella tornará per sempre a la seva 
forma humana. Al llarg deis qua- 
tre actes, el jove Sígfrid i la forga 
de l’amor intentaran escapar de 
les pressions del seu entorn per 
alliberar Odette del seu encanteri. 
Es un argument purament román- 
tic que respon a una obra estrena
da a fináis del segle XIX.

Sobre l’escenari, Cristina Teren- 
tiev interpretará a Odette, la Rei
na deis Cignes. Amb un recorre- 
gut de 7 anys, «té talent i bona 
escola que la pemeten bailar des 
del cor», segons el d irecto r. 
Aleksandr Petrichenko es posará 
a la pell del príncep Sígfrid que, 
tot i teñir una trajectória més cur
ta en la companyia -aquesta és la 
seva 4a gira-, «aporta joventut i 
talent a l’obra».

REDACCIÓ
TARRAGONA

L’Espai Jove la Palmera 
rebrá aquesta nit tres 
propostes de tall feminista 
a partir de les 22 hores

LEspai Jove la Palmera rebrá 
avui (22 hores) tres propostes 
de tall feminista i reivindicatiu 
partint de les bases del rap elec- 
trónic que professen les reusen- 
ques Rapapunkas, els tarrago- 
nins Fetitxel3 i les valencianes 
Pupil-les.

Pupil-les arrenquen a Valencia 
el 2014. Amb un missatge femi
nista i reivindicatiu pretenen 
consolidar-se en un panorama 
que reclama a crits la feminitza- 
ció deis escenaris. Natália, Mi- 
reia i Joan són l’ánima d’aquest 
projecte on el rap electrónic és 
l’estil predominant a les seves 
cangons. Després deis treballs 
Bmixes de dol i Les Silenciades, al 
20 1 8  v an  p r e s e n ta r  d u es 
cangons noves: Colps de puny i 
V, una oda a la vagina, que va 
posar títol a la gira. La darrera 
cangó publicada és Cita previa.

MARTÍ CASTILLEJO
TARRAGONA

La colla vendrellenca es vol 
anotar el primer 4de8 del 
curs per la seva Festa Major

El Vendrell está de Festa Major i 
aixó vol dir que la seva colla cas- 
tellera vol fer-hi el millor paper 
aquesta temporada.

Respectant el ritual de les fes- 
tes tradicionals, els vendrellencs 
se citaran amb la Plaga Vella en 
solitari avui a les 12 després de 
l’ofici i balls de lluiment, per ofe- 
rir  el m illor que ten en  fins 
aleshores.

Arriben a la cita amb un ba- 
gatge inferior a l’hora de castells 
de vuit, pero en aqüestes últimes 
setmanes han pogut dur el 2de7 
i el 3de8 en diverses ocasions a 
les places que han visitat.

El darrer any, amb V tour, van 
ser presents al País Valenciá, Ca
talunya, Andalucía, Ules Balears, 
Castella i Lleó... Aquest 2019, 
amb noves cangons, ompliran 
els festivals i festes del seu rap 
electrónic feminista.

El Festival Sota la Palmera, 
una iniciativa de les Conselleries 
de Joventut i Cooperació de 
l’Ajuntament de Tarragona, reu- 
neix aquesta edició de 2019 un 
gran component d’artistes feme- 
nines situant-les de primer ordre 
com a protagonistes i referén- 
cies clau en el sí de les forma- 
cions escéniques.

Més de 70 dones
Tant des de la dansa, com des 
del clown, la il-lustració o la 
música, més de 70 dones puja
ran aquest estiu a l’escenari o 
s’han implicat en la coprogra- 
mació del festival. Entre els 
noms propis propers per actuar 
destaquen artistes com Marinah 
(Ojos de Brujo), Pawla, The Ga- 
chises i The Sey Sisters.

Lentrada ais concerts és gra
tuita a les 22h /  Espai Jove La 
Palmera (Plaga Imperial Tárra- 
co, 1).

En aquesta diada, durant els 
anys 2015 i 2017 hi havien arri- 
bat a dur grans castells, com 
l’estrena del seu primer 5de8 de 
la historia o diversos 2de8 amb 
folre.

Enguany pero, per un relleu 
generacional dins de la colla i 
amb una davallada generalitza- 
da de camises a assaig i plaga, 
aquesta colla histórica vol ano- 
tar-se la primera clássica de vuit 
de la temporada.

El 4de8, és un castell que en
cara no han pogut treure fora 
del local d’assaig, ja  que han es- 
ta t rejovenint el tronc. Si tot 
anés bé dones, amb aquesta es
trena farien la millor diada de 
l’any.

Un cop passada Santa Anna, 
els objectius són recuperar cas
tells com el 5de8, el 2de8 amb 
folre i el pilar de sis.

Castells

Els Nens del Vendrell volen 
estrenar la clássica de vuit
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