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ESPECTACLES

Entre el Liceu i el Real, trenta ballarins 
russos porten el Trencanous’ a Sabadell
En gira per grans teatres d’Espanya, es presenten com «Ballet Nacional de Moscou»
Entre Tú i el tres de 
gener van ser al Liceu.
I d ’aquí a quinze dies 
clouran al Teatro Real 
de Madrid la gira 
amb la qual hauran 
recorregut grans 
escenaris d’arreu 
d'Espanya, entre els 
quals el Kursaal de 
Donosti o l’Euskalduna 
de Bilbao. I aquest 
diumenge (18 h) 
també inclou La 
Faràndula a Sabadell.

J.A.

Es tracta de la mateixa com
panyia que ara fa un any va 
presentar El llac dels cignes a 
la Faràndula, amb notable èxit 
de públic. Per això ara torna 
amb el Trencanous, també de 
Txaikovski en la música i la 
coreografia clàssica de Màrius 
Petipa. Són els que alterna en 
aquesta gira. Al Liceu els va re
presentar tots dos. L'encapça
la Vladimir Moiseev, procedent 
del Bolshoi, amb Evgeny Amo- 
sov com a director artístic.

A Estats Units, la mateixa 
companyia s'ha presentat amb 
el nom de Moiseev Russian 
Classical Ballet. Aquí es diuen 
Ballet Nacional de Moscou. Es 
tracta d'una companyia forma
da per a gires internacionals 
de les que a Barcelona sol 
presentar la productora Pro-

moConcert. Llogant a l'efecte 
el Palau, el Liceu o l'Auditori, 
aquesta empresa va organitzar 
150 funcions l'any passat a la 
capital catalana, des dels val
sos de Strauss als ballables 
de Glenn Miller entre tot de 
programes. L'oferta massiva i 
el sentit comercial de l'empre

sa es tradueixen en un notable 
sentit clàssic i una apreciable 
qualitat en els intèrprets.

De les millors escoles
La companyia, en efecte, aple
ga més de trenta ballarins pro
cedents de les millors escoles 
i els grans teatres de Moscou.

A Sabadell, no se solen veure 
espectacles equiparables.

A Catalunya, i fora del Liceu, 
aquest Trencanous, només 
s'ha programat al Nou Teatre 
de Tarragona. PromoConcert, 
però. sol llogar teatres com 
l'Auditori de Terrassa per pre
sentar altres programes ■

LaSala Miguel Hernández reprèn la 
temporada amb «La lluna en un pot»
Diumenge, amb la cia. La Petita Malumaluga, de Sabadell

C .GASCÓN

De les dues funcions (diu
menge a les 12h i les 18 hores 
a LaSala). ahir s'havien exhau
rit les entrades per la primera 
i l'altra apuntava al mateix. I 
és que la companyia sabade- 
llenca La Petita Malumaluga, 
del músic Albert Vilà i la balla
rina Eva Vilamitjana, que va 
triomfar amb aquell Bítels per 
nadons -un tribut singular a la 
música dels Beatles, selecci
onat pel programa Platea del 
Ministeri de Cultura- arriba 
amb força avals.

La lluna en un pot, proposta 
de dansa i teatre per nens de 
fins a 5 anys, es va estrenar a 
El Més Petit de Tots, va ser el 
més votat per la Red de Tea
tros Alternativos de España en

la seva categoria i va ser selec
cionat al FETEN de Gijón. Pels 
que es quedin sense entrada 
a Sabadell, a partir de l’ l  de 
febrer serà al SAT!.

La companyia treballa única
ment en el sector de nadons

i primera infància (0-6 anys) i 
col-labora amb projectes de 
pedagogia lliure, poc directiva i 
respectuosa. «Nodrim els nos
tres espectacles de la reflexió 
en les corrents pedagògiques 
més inquietes», diu Vilà ■

El mag Albert Llorens 
és «Mèdium» a l’Àgora
Actua aquest dissabte a les 20h

REDACCIÓ

«Mèdium. Pseudo-demos- 
tració psíquica» és l'espec
tacle de mentalisme que el 
mag sabadellenc Albert Llo
rens ofereix aquest vespre 
(20h; 10 euros amb consu
mició) a l'Espai Àgora del 
centre cívic de Sant Oleguer.

Ell comença dient que 
«fins avui, no he conegut cap 
vident que no fos un frau. 
Tot el que diuen que fan. no 
només afirmo que ho puc 
repetir, sinó que, a més. puc 
fer-ho millor».

Així que promet efectes 
de premonició, clariv dència, 
percepció extrasenscrial i 
fenòmens paranormals al 
llarg d'una hora en la qual el

LLUÍS FRANCO

Albert Llorens

públic es convertirà en parti
cipant actiu (reserves al 609 
79 01 76 via missatges) ■


