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Dimarts, 4 de febrer de 2020 Diari de Terrassa

Estrelles de Viena brillants 
GALA D’ESTRELLES DEL BALLET DE 
L’ÒPERA DE VIENA 
■ Direcció: Manel Legris. Fragments 
d’“El corsari”, “Peer Gynt”, “Donizet-
ti”, “Moviments de l’ànima”, “Solo”, 
“Lluminós”, “Laurencia”, “Cantata”, 
“El laberint de la solitud” i “Sylvia”. 
Dia 1 de febrer. Centre Cultural.   
 
MERCÈ BOLADERAS 

Cascada d’aplaudiments unànimes 
per acomiadar a les estrelles -dot-
ze- del Ballet de l’Òpera de Viena en 
la seva primera actuació, el dissab-
te, al Centre Cultural Terrassa. La 
gala va fer honor al seu nom i l’es-
pectacle concebut pel director ar-
tístic, Manuel Legris, va tenir un ni-
vell extraordinari. Els dotze balla-
rins -sis noies i sis noies- ho van do-
nar tot a l’escenari i van captivar 

Pas a dos de “Donizetti”, coreografiat pel director, Manuel Legris, i interpertat per Kiyoka Hashimoto i Navrin Turnbull. LLUÍS CLOTET 

amb el seu talent, energia, sensibi-
litat i ductilitat. El conjunt va exe-
cutar el repertori d’onze peces clàs-
siques i contemporànies amb una 
execució impecable on tècnica i ex-
pressió es van confondre en un tot. 

El director de la companyia i de 
la gala, Manuel Legris, deia hores 
abans de l’actuació a Terrassa, amb 
dues funcions, que estava molt 
content de tornar aquí on ell va ba-
llar l’any 2008 com estrella del ma-
teix ballet interpretant el solo “Àn-
gel” de Reanto Zanella i també un 
pas a dos. Legris, que va ser desig-
nat estrella pel mític Nureyev, va re-
cordar que el seu ball va ser molt 
emocionant i que li agradaria re-
viure l’experiència com a director. 

El desig es va complir amb es-
creix des del primer moment per-
què la interpretació de la primera 

peça del repertori, el divertiment 
de “Les odalisques”, d’”El corsari”, 
coreografiat pel mateix Legris, va 
desfermar l’entusiasme de tots els 
espectadors. I és que només pas-
sats uns segons, ja vam percebre 
que les tres noies eren dotades 
d’unes aptituds fora mida per des-
envolupar aquest art. 

L’obertura  va crear molta expec-
tació i no va decebre. Totes les co-
reografies que van seguir, combi-
nant el clàssic i el modern, amb re-
gistres dramàtics diferents, van fer 
créixer l’espectacle fins al final, que 
va acabar amb “Sylvia”, també co-
reografiada per Legris, i una exhi-
bició final. I el director artístic, que 
era entre el públic, es va aixecar i 
pensàvem que sortiria a l’escenari 
però no va ser així (almenys el dis-
sabte). Va decidir reservar tot el 

protagonisme als seus ballarins, als 
quals va dedicar forts aplaudi-
ments i fins i tot va fer alguna foto-
grafia per immortalitzar la gala.  

Es fa molt complicat escollir qui-
na peça va ser la millor  perquè, en 
realitat, tot va fluir amb una natu-
ralitat i una bellesa exquisida. En 
les obres clàssiques, els i les balla-
rines van demostrar l’impossible 
en unes variacions amb movi-
ments i piruetes que treien la res-
piració. Ells i elles, però,  no van 
perdre mai el somriure. En con-
temporani, s’hi van deixar anar per 
donar tot el moviment que reque-
ria el cos. Tot l’espectacle va ser un 
gaudir compartit i de manera molt 
especial va conquistar el solo “El la-
berint de solitud”, interpretat pel 
ballarí Davide Dato. Una petició: 
ens agradaria que tornin aviat.  

b r e u s

L’ escriptor Xavier 
Moret parla de 
Pearson a la Bdt3 
Xavier Moret ha publicat fa 
poc  “Dr. Pearson, l’home 
que va portar la llum a Ca-
talunya”, en què novel·la la 
vida de l’enginyer elèctric i 
emprenedor nord-americà 
Frederick Stark Pearson 
(1861 – 1915), que a Catalu-
nya va crear les empreses 
Barcelona Traction Light 
and Power Co. i Ferrocarrils 
de Catalunya. Avui a les sis 
de la tarda, Xavier Moret 
serà a la biblioteca del dis-
tricte 3 (c/Germà Joaquim, 
66) per parlar del seu llibre 
i de Pearson. L’ act forma 
part del cicle “Terrassa lle-
geix” i del programa “Lletres 
en viu” de la Institució de les 
Lletres Catalanes. 

D’altra banda, a la biblio-
teca del districte 2 (c/Sant 
Cosme, 157) s’hi pot veure 
des d’aquesta setmana i fins 
al dia 21 l’exposició “Éssers 
diminuts fabulosos”.  

 

Segona part de la 
xerrada de Felip 
sobre els lapons 
El filòleg Lluís Felip farà avui 
a les set de la tarda, a Amics 
de les Arts, la segona part de 
la seva conferència “Llen-
gua i cultura sami: una 
aproximació de Terrassa es-
tant”. Coneguts popular-
ment com a lapons (deno-
minació originalment des-
pectiva), el poble sami és el 
poble indígena de Sapmi, 
regió que comprèn zones 
del nord de Suècia, Norue-
ga, Finlàndia i la península 
rusa de Kola. A la xerrada de 
la setmana passada, Felip es 
va centrar en la llengua dels 
samis, i avui parlarà sobre-
tot de la seva cultura i les se-
ves expressions artístiques.

Crítica de ballet

CARTELLERA

CINEMA 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Marga-

rida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 

231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 

■ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 
Digital: 15:45 16:45 18:00 18:55 20:15 
■ BAD BOY FOR LIFE 
Digital: 15:45 17:05 17:55 19:35 21:35 22:15 

VOSE: 22:00 
■ 1917 
Digital: 17:30 19:05 20:00 21:15 22:30 

VOSE: 16:50 22:05 

■ ADÚ 
Digital: 16:30 17:45 19:40 22:10 
■ AGUAS OSCURAS 
Digital: 18:30 

VOSE: 19:20 
■ DOLOR Y GLORIA 
Digital: 21:30 
■ JOJO RABBIT 
Digital: 15:55 20:10 22:20 

VOSE: 19:25 
■ JOKER 
Digital: 16:00 

VOSE: 21:50 
■ JUDY 

Digital: 16:20 18:50 21:20 

VOSE: 17:00 19:30 
■ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL 
Digital: 16:40 19:10 21:40 
■ LA MALDICIÓN 
Digital: 21:55 
■ MALASAÑA 32 
Digital: 15:35 17:50 20:30 22:20 
■ MUJERCITAS 
Digital: 16:15 21:30 
■ OPERACION PANDA 
Digital: 17:40 

Català: 15:40 
■ PARA TODA LA MUERTE 

Digital: 15:50 18:10 20:00 22:25 
■ PARASITOS 
Digital: 21:10 

VOSE: 16:25 
■ STAR WARS: Ep. IX EL ASCENSO DE 
SKYWALKER 

Digital: 18:20 
■ TE QUIERO, IMBÉCIL 
Digital: 15:40 20:15 22:30 
■ UNDERWATER 
Digital: 16:10 18:15 20:20 22:30 
■ VOLANDO JUNTOS 
Digital: 17:35 20:05 

Català: 22:30 

TEATRE 

■  CASAL DE SANT PERE. –XLVIè Premi Ciutat 

de Terrassa de Teatre: “MMENTIDERS”, d’Antho-

ny Neilson. Per Guspira Teatre (Cassà de la Sel-

va). DDiumenge 9 de febrer, a les 6 de la tarda. 

Preu entrades: 12 € General, 10€ Socis, estu-

diants i jubilats. Descomptes per a grups. CC/ 

Major de Sant Pere, 59 - 63. casaldesantpe-

re@gmail.com / www.casalstpere.com

publicaciones@canaimacomunicacion.com - 04/02/2020 06:23 - 213.32.44.103
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