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DANSA % Í 1 T 1 ... 

L'aventura d'una nova experiència 
Sensibilitat tècnica conjuga-

des amb noves formes s'han do-
nat aquesis dies al Saló Diana. 
El Ballet Contemporani de Bar-
celona, dirigit per Ramon Solé, 
se'ns presenta com un conjunt 
homogeni, equilibrat i amb una 
capacitat de treball encomiable. 

«Una tècnica clàssica al servei de 
l'estètica d'avui». Aquestes paraules 
de Ramon Solé podrien resumir tot 
el que hi ha latent en l'espectacle, en 
el qual n'ofereix un programa com-
plet que va des d'un «pas a dos» amb 
música de Mestres Quadreny i «Dan-
ces litúrgiques» amb músiques me-
dievals catalanes, a un «Doble Con-
cer t» de Bach i «Tres p o e m e s 
d'amor», amb poemes de Neruda i 
música de Satie, passant per «Mòbils 
sense música» i el «Faune» de De-
bussy. I en cada quatre, una estètica 
diferent, la que exigeix la música i 
l'ambient creat. 

El Saló Diana gairebé s'ha com-
plert, i intentar copsar l'impacte que 
l'espectacle fa sobre el públic resulta 
infinitament senzill. La repetició dels 
aplaudiments i els «bravo» no deixen 
lloc per a massa dubtes. 

El Ballet Contemporani de Barce-
lona porta' moltes hores de treball el 
damunt. Ramon Solé ha tingut una 
dilatada carrera; fa tres anys que ha 
deixat de treballar a l'estranger i ha 

tornat aquí per intentar amb la seva 
activitat que el món de la dansa pu-
gui surar. Els problemes amb què es 
troba, però, són comuns a qualsevol 
moviment artístic independent i nou: 
manca ajut. 

Així, a l'hora de muntar un espec-
tacle només es pot comptar amb allò 
de què hom disposa: entusiasme, 
treball, sacrifici i pocs diners. De tant 
en tant, això sí, alguna felicitació ofi-
cial però no passa d'aquí. Total, que 
les actuacions del Diana representen 
tot menys guanys econòmics. Llums, 
vestuari, propaganda i tot l'etcètera 
que comporta el fet de tirar endavant 
un espectacle digne són despeses 
que ha d'intentar resistir el grup que, 
ara com ara, pretén funcionar en 
règim de cooperativa. Podrà funcio-
nar. és clar, quan hi hagi quelcom a 
repartir. 

TÈCNICA CLASSICA I ESPERIT 
OBERT 

En tota conversa que es manté 
amb Ramon Solé sobre el tipus de 
ballet que ell fa, hi ha una idea cen-
tral, única «Partim d'una tècnica, 
d'una disciplina clàssica, però es-
tem oberts a qualsevol tipus de 
tendència». «A partir d'aqui 
- con t i nua - busquem un llenguat-
ge personal que permeti realitzar 

AL VENT 

Llach exhaureix entrades a Madrid 
En poc més de vint-i-quatre hores, 

s'han exhaurit les gairebé quinze mil 
entrades per als tres recitals que 
Lluís Llach donarà aquesta setmana 
a| Pavelló Esportiu del Real Madrid. 
Aquest fet demostra a bastament 
l'extraordinària expectació provoca-
da per la tan llargament esperada 
reaparició del cantant de Verges a ia 
capital de l'Estat, on no ha pogut ac-
tuar des de fa aproximadament vuit 
anys. 

Divendres passat al matí es van 
posar a la venda les gairebé quinze 
mil entrades per a les actuacions de 
d i j o u s , d i vend res i d issabte 
d 'aques ta setmana, i al vespre 
pràcticament ja no en quedaven. 
Vint-í-quatre hores després d'haver-
se iniciat la venda, dissabte al matí, 
el taquillatge complet s'havia exhau-
rit. i la sol·licitud de localitats conti-
nuava amb gran insistència. 

co inc id in t amb la celebració 
d aquests tres recitals a Madrid, 
Lluís Llach publica el seu nou àlbum 
discogràfic de llarga durada, El meu 
amic el mar, una autèntica obra 
mestra de la cançó i la música popu-
lar actuals. Cal dir que la ja imminent 
edició d'aquest disc també ha provo-
cat un interès molt gran, no única-
ment arreu dels Països Catalans, si-
nó també arreu de l'Estat espanyol i 
àdhuc a l'estranger, fins al punt que 
hom creu que El meu amic el mar 
arribarà fins i tot a superar les altes 
xifres de vendes dels àlbums ante-
riors dei cantant i autor empordanès 
-Viatge a Itaca, Gener 76 i Campa-
nades a morts-, que figuren entre 
les més impor tan ts del mercat 
discogràfic del nostre país. 

JORDI GARCIA-SOLER 

AVUI ACTUEN... 

• Jaume Amèlia i Rafael Sala, 
al Santuari de Vic, a les 10.00. 

• Xesco Boix, a l'escola Vedruna 
de Granollers, a les 10.30. 

• La Serpentina, a l'escola del 
Pare Coll de Vic, a les 10.30 i a les 
16.00. 

• Badabadoc. a l'escola Lluís Mi-
llet de Santa Coloma de Gramenet, a 
les 17.00 

• Marina Rossell, a l'Institut Infan-
ta Isabel de Barcelona, a les 19.30. 

• Jordi Sabatés, a Reus, a les 
22.30. 

• Benny Wàters, a la Cova del 
Drac de Barcelona, a les 23.00. 

noves formes, però sense caure en 
experimentalismes que podrien re-
sultar perillosos.» 

Pel que fa a les peces que formen 
l'espectacle actuat ens centrem so-
bretot en el «Faune» i el «Pas a dos» 
que signifiquen dues estètiques ben 
diferents. «Fer la coreografia del 
«Faune» - d i u - ha comportat molta 
investigació. Es una obra clàssica 
força coneguda que he vist ballar de 
moltes maneres, no hi ha res 
d'agressiu. En el «Pas a dos», en sín-
tesi, vaig partir de la idea de no 
aixecar-nos de terra. La música em 
va donar un clima i el clima la imat-
ge.» Li preguntem de quina de les 
peces se sent més satisfet, però no 
obtenim una resposta concreta: «No 
tinc preferència. Intento lliurar-me 
en tot moment i m'utilitzo, a mi ma-
teix, com un instrument». 

Se'l nota content i per damunt de 
tot agraït i profundament satisfet del 
grup, «tots hem treballat al màxim, 
des del primer fins a l'últim». Es cert, 
el conjunt format per Rosa M Arbo-
les, Mara Castejon, Immaculada Ce-
laya, Josep M Escudero, Toti Ferran, 
Àngels Lacalle, Sílvia Munt, Ruth 
Noguera, Maite Salado, Carme 
Sanromà i Roser Ventura saben 
crear entre els ferros i les fredes pa-
rets del Diana un veritable caliu. 

Malgrat això podria estar millor si 
les circumstàncies en què es mouen 
els qui fan dansa fossin unes altres. 
Tots ells es veuen obligats a fer al-
tres activitats, si no, no menjarien. 
Es l'única que queda «si poguéssim 
dedicar sis o vuit hores cada dia a 
ballar...» 

A partir del mes d'abril, al Centre 
Moral de Gràcia, tornaran a intentar 
arribar al públic, a intentar demos-
trar que la dansa contemporània és 
comunicació i tècnica. I recordant 
ara moments del «Tres poemes 
d 'amor», amb Sílvia i Ramon a 
l'escenari, pensem que sí, que' defini-
tivament la comunicació que prete-
nen establir amb aquell llenguatge 
del cos ens arriba plenament. I el 
més important: ens arriba de manera 
senzilla. Sense exigir-nos cap esforç 
ve cap a nosaltres i ens ofereix un 
punt de sensibilitat. 

MONTSERRAT BESSES 

RADIO BARCELONA 
Sandro Giacobbe 
a la ràdio 

Avui. al programa dedicat a 
i espectacle. -Aplauso», que presen-
ten a partir de les dotze dei migdia 
Carmen Ribas i Josep Cuní, serà en-
trevistat en directe el popular cantant 
italià Sandro Giacobbe amb motiu 
d'un nou disc que molt aviat serà èxit 
a l'Estat espanyol. 

A V U I * 
GASTRONOMIA 

RESTAURANT CAN RIBOT. Telèfon 
361 29 47 - 361 20 27. Cuina típica 
regional. Salons per a bodes i ban-
quets. Reserveu taula per telèfon. 
Tancat els dilluns. 

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

EL RETIRO. Paris, 200. Tel. 228 61 95. 
Cuina regional, especialitats en 
bacallà al pressi, peix, pernil de Ja-
bugo i plats variats. 

BARCELONA 

«LA CLARA D'OU». Restaurant típic. 
Saló per a banquets. Avgda José 
Antonio, 442. Telèfon 243 09 06. 
Pàrquing Rocafort, 62. Tancat ets 
dilluns. Fundat l'any 1872. 

BARCELONA 

RESTAURANT-HOTEL ROSSINYOL. 
Av. Joan Borrà, 52. Tels. 274 23 00 
i 274 29 00. Especialitats carn a la 
brasa. Salons banquets i conven-
cions. Bar-jardí. Pàrquing. Terras-
ses. 

VALLDOREIX 

CÉSAR AUGUST. Via Augusta. 201. 
Tel. 211 53 54 i 211 53 50. Direcció 
familiar. Especialitats carn i peix de 
primera qualitat. Tancat diumenge i 
nit i dilluns. 

BARCELONA 

LA PUNALADA , cuina regional fran-
cesa. Passe ig de Gràc ia, 104. 
Telèfons 218 47 18 i 218 83 44 
(prop de Diagonal). 

BARCELONA 

B A R R E S T A U R A N T « R A C O 
D'ARAGO»-2. Via Laietana, 4. 
Telèfon: 310 30 11 -Barcelona-3. 
Selecta cuina aragonesS. Molles de 
la te r ra , pe rn i l de Te ro l i v ins 
d'Aragó. 

BARCELONA 

RESTAURANT «CASA JUAN». Ram-
bla Santa Mònica, 12-14. Especiali-
tats en peix, paella i gran varietat 
de plats. Pàrquing Edifici Colom. 
Telèfon 317 27 93. 

BARCELONA 

EL PA I TRAGO. La Masia més típica 
dins la ciutat. Cuina caéolana. Par-
lament. 41 Tel. 241 10 37. Tanquem 
els dilluns. 

BARCELONA 

^RESTAURANT ÜARDUNA» (Antic 
Hostal Martí). Cuina selecta, ban-
q u e t s . R e s e r v e u el m e n ú pe r 
teièfor, 30? 43 23, Morera, 17 i 19. 

BARCELONA 

BALLET I I P - tmm 

Millors les intencions que els resultats 
«Ballet Contemporani de Bar-

celona». Direcció: Ramon Solé. 
(Barcelona, Saló Diana, setmana 
1-5 de març.) 

He sortit de l'actuació del Ballet 
Contemporani de Barcelona amb 
una forta decepció. El programa que 
oferia era atraient. Coreografies de 
Ramon Solé sobre les músiques més 
diverses, de les medievals catalanes 
a les actuacions de Mestres Qua-
dreny, passant per Bach, Debussy o 
el juganer Satie pianístic, i, fins i tot, 
sense música. Però, faltaven molts 
assaigs a aquesta actuació per a ser 
ballet, i més imaginació encara per a 
ser contemporani. De Barcelona, sí 
que ho devien ser. i,Què podem dir 
quan fes ballarines no van alhora, 
quan no hi ha lleugeresa i els movi-
ments són feixucs, quan manca pre-
cisió i hi ha vacil·lacions? ^Què po-
dem dir quan s'observen reitera-
cions d'idees coreogràfiques recol-
zades en expressions tan oposades 
com Satie i Mestres Quadreny? Po-
dríem parlar ara de la disposició, de 
l'entusiasme, de les bones inten-

cions. Però ben segur que enreda-
ríem la troca. El resultat és deficient i 
no cal donar-hi més voltes. 

JOAQUIM VILA i FOLCH 

I 

GUIA D'EXPOSICIONS 
ADRIA. Consell de Cent, 286. 

Tel. 318 57 89. CALDERÓN. 
Pintures. Avui inauguració. 
MONTSERRAT XICOLA. Es-
mal ts. Del 28 febrer a l '1 
d'abril. 

BARGALLO. Muntaner, 89. Tel. 
254 14 52. EMILI BONET. Olis 
i escultures. Del 7 al 22 de 
març. 

DAU AL SET. Consell de Cent, 
333. Tel. 301 12 36. JORGE 
CASTILLO, Olis i dibuixos. 
Inauguració dijous, dia 9. 

GAL.LE. Tavern, 11. Tel. 247 54 
63. SUBHASTA, dia 16, a les 
7 tarda de PINTURA, OBJEC-
TES I ANTIGUITATS. 

GALERIA «K». Còrsega, 339. 
Tel. 218 82 82. COL·LECTIVA 
ANIVERSARI. Avui inaugura-
ció. 

GASPAR. Consell de Cent, 323. 
Tel. 318 87 40. 156 DARRERS 
GRAVATS ORIGINALS DE Pl-
CASSO. Inauguració diven-
dres, dia 10. 

GAUDI. (Sala.) Consell de Cent, 
337. Tel. 318 41 76. GALLAR-
DO. Pintures i dibuixos. 
Demà, inauguració. 

GRIFRE-ESCODA. Diagonal, 
484. Tel. 217 60 19. LLUÍS 
ROURA. Olis. Paisatges de 
l'Empordà. Clausura demà. 
Pròxima exposició. CLAVF.-
ROL. Aquarel·les. MUSCO. 
Terracotes. Inauguració di-
jous, dia 9. 

IGNACIO DE LASSALETTA. 
Rbla. Catalunya, 47. Tels. 301 
05 90 i 301 06 36. MIGUEL 
CONDE. Olis. Avui inaugura-
ció. 

JAIMES. Passeig de gràcia. 64. 
Tel. 215 18 89. SALLY WEIN-
TRAUB. Pintora Naïf. Acrílics. 
Avui, inauguració. 

JANE. Diagonal, 348 (Nàpols). 
Tel. 207 54 50. PAMPA ANTI-
NOPAY. Olis sobre fusta 
JORDI ROIG. Olis. Avui clau-
sura. Pròxima exposició Kl-
KER. Olis -i dibuixos. Inaugu-
ració l ' I de març. 

JOAN PRATS. Rbla. Catalunya, 
54. Tel. 216 02 90. MARCA-
RELLl. Collages. Avui, clau-
sura. Pròxima exposició: 
JORGE CASTILLO. Inaugura-
ció, dijous, dia 9. 

LEONARDO DA VINCI. (Art Jo-
ve). Cucurulla, 9. Tel. 317 26 
27. Exposició PERE CARA. 
Del 24 febrer al 15 març. 

LLORENS. Rosselló, 236-238. 
Tel. 215 32 87. BADIA 
CAMPS. Olis. Febrer-març. 

MATISSE. (Balmes, 86. Tel. 216 
06 14). ESTUDIO OCHO: Ma 

f ISABEL BEAVEN-DOLORES ' 
C A R M E N A - P I L A R 

T: C A S A N O V A - T E R E S A 
C I S C A R - U R S U L A 

/ D O M E R G U E - M E R C E D E S 
HERRERO-MARIA IRANZO- . 
GLÒRIA SALANUEVA. Avui i 
inauguració. 

MAEGHT. Montcada, 25. Tels. / 
»• 310 42 45 i 319 61 51. EQUI-f 

PO CRÒNICA. «La partida de / 
billar». Pintures-Dibuixos-Ob- 4 

; jectes. Del 14 febrer al 31 
0 mare. "• " f / 

" MITRE. Rda. Gral. Mitre. 86. Tel 
212 65 42. GLYN JONES. Pin-

fe tures de petit format. Del 21 í 
gEf febrer al 18 març. • i 
f NARTEX. Aragó, 176. Tel. 254 / 

18 25. MASSIP. P in tu res , f 
, jjfy Març. , / / 

LA PINACOTECA. Passeig de 
Gràcia. 34. Tel. 318 17 43. J. 
MITJANS. Olis. Del 28 febrer 
al 13 març. i 

ï ROSA BISBE. Ganduxer, 20. 
f Tel. 250 51 40. PERE ELÍAS. 

Pintor parisenc. Inauguració, 
; dijous, dia 9. 
I ' ROVIRA. Rambla Catalunya, 62. 
I Tel. 215 20 92. J MERCADER 
% MIRET. Escultor de l'aram. 

Avui clausura. Pròxima expo-
sició: ANTONI RODRIGALVA-

• REZ. Olis. Demà inauguració. 
RENE METRAS. Consel l de 

Cent, 331. Tel. 302 05 39. EL 
É COLLAGE A CATALUNYA. 

Febrer - març. 

/ 

r -

j 

SALA PARES. Petritxcrf, 5. Tet. 
318 70 08. RAFAEL DURAN. í 
Pintures. Avui, c lausura. ' 
Pròxima exposició: TAULES j r 
GÒTIQUES. Demà, inaugura- | 
ció. 

SALA VAYREDA. R Catalunya, 
116. Tel. 227 37 01. J. GRAU i 
SANTOS. Ayui. clausura. * 
Pròxima exposició: BRAUT. 
Pintures: Eivissa i Costa Bra- ; 
va. BRULL. Escultures. Inau-
guració, dia 9. f s ' \ 

SYRA. Passeig de Gràcia,. 43. 
Tel. 216 01 03. GERARO NE-
GELSPACH. Pintures. Del 2 al 
15 de març. | 

GALERIA THEO. Enric Grana-
dos, 27. Tel. 254 58 97. AL- ' 
FONSO FRAILE. Pintures. Fe- .. 
brer - març. / 

TROPEA. Santaló. 101-1Ò3. Tel. 
212 81 87. LOLA ASAMAR. 
Pintures. XAVIER RUSCA-
LLEDA. Pintures. Clausura el 
dia 9 març. 

VILASS-ART. Sant Pau 16. Tel. 
759 28 24. VILASSAR DE 
MAR. Exposició olis i dibui-
xos de MANUEL AMAT. 
Cloenda dia 19 de març. 
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