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ARTS ESCENIQUES I NOVA TEMPORADA

Eva Marton fa pujar el llisto del
programa de la Caixa Terrassa
'El llac dels cignes' obrira el 18 d'octubre el cicle de musica I dansa
ANTONIA PENA

TERRASSA

La temporada de musica i
dansa del Centre Cultural

la Caixa Terrassa, que en aquesta
eaicio celebra el 20e aniversari, do-
npra el tret de sortida el 18 d'octu
bre amb £I Ilac dels cignes, a carrec
del ballet de I'opera de Perm (Riis-
si[i). La programacio de musica co-

n?a el dia 30 amb I'Orquestra
Filharmonica de Lieja. El director
deft centre, Eduard Vives, va destacar
qiie finalment s'ha aconseguit con-
tn ctar la soprano hongaresa Eva

rton, que interpretara al febrer
seleccid d'aries d'opera.
n aquestes dues decades, el Cen-
Cultural ha comptat amb la
sencia de 150 companyies de
sa, mes de la meitat estrangeres.

Desjpres de I'estrena del ballet rus a
utat, aquesta temporada passara

Mi

un

tre

pr^
dan

la c

per I'auditori egarenc el ballet cuba
Danzares amb una produccio d'A-
mor briijo amb peces de Manuel de
Falla i Enric Granados.

O COMPANYIAAFRICANA

L'escena acollira tambe el repertori
del Ballet de I'^pera de Ni^a, i el toe
exotic I'hi posaran els 20 artistes de
la companyia africana de Georges
Momboye amb udanses etniques
contemporanies que han sigut un

gran descobriment al Festival
d'Avinyo", va assegurar Vives. Fara el
relleu la companyia d'Antonio Mar-
quez, i el cicle acabara a I'abril amb
el ballet del Teatre Nacional de Brno

(Republica Txeca) en LafiUe mal
gardee de Jean Dauberval.

La temporada de musica es «basi-
cament cl^ssica», va avan^ar Vives,
si be en va destacar el gospel i espiri-
tuals dels nord-americans Children

of Israel Mass Choir. El virtuosisme

anira a carrec de la violinista Elena

Mikhailova (acompanyada al piano
per la seva mare, Viktoria Mitoailo-
va). L'actuacio es fruit d'un acord de
coMaboracio del Centre Cultural

amb el Palau de la Musica, ja que
serveix per presentar la guanyadora
del concurs Primer Palau del 2002.

El public podra disfrutar de la ver-
sio original de Carmina Burana, de
Carl Orff, i un recital de piano de Ra
mon Coll. La temporada finalitza al
maig amb I'Orquestra Simlbnica del
VaUes i I'Associacio Amies de r6pera
de Sabadell, en aquesta ocasio amb
Manon, de Jules Massenet. O *■> Eva Marton, al festival de Peralada, Tagost del 2001.

SEDUCTORA^ SENSUAL, APASIONADA
iATREVETE CON ELLA!

"La mejor Carmen que este cronista haya visto" (...) "el mejor film
de Vicente Aranda en mucho tiempo" (...) "soberbia Paz Vega"

(...) "soberbia leccion de ritmo y sabiduria narrativa"
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