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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Només
 habitatges 

amb garantia 
professional

8
0
1
1
7
5
-8

9
2
2
4
4
Y

Olot projecta dins
l’Anella Cultural
«Caudillo», de
Martín Patino
● Olot. Aprofitant la
connexió virtual que
permet l’Anella Cultu-
ral, aquest divendres a
les set de la tarda es pro-
jectarà a Can Trincheria
d’Olot el film Caudillo,
de Basilio Martín Pati-
no, coincidint amb la se-
va presentació al festi-
val Memorimage de Re-
us, especialitzat en pro-
duccions audiovisuals
fetes a partir d’imatges
d’arxiu. Des d’Olot, a
més de la pel·lícula, es
podrà assistir al debat
posterior amb el direc-
tor per via digital. Cau-
dillo és el primer mun-
tatge sobre el dictador
Francisco Franco, fet en
plena clandestinitat.
També dins la progra-
mació del Memorima-
ge, diumenge el públic
olotí podrà seguir des de
Can Trincheria (de les
deu del matí a les dues
del migdia) la Marató
del Palmarès 2008, una
projecció dels treballs
guanyadors. / EL PUNT

L’Arqueològic de
Banyoles rebrà
200.000 euros
● Banyoles. El ple del
Congrés dels Diputats
va aprovar ahir una es-
mena del Grup Parla-
mentari Català, gràcies
a la qual el Museu Ar-
queològic de Banyoles
rebrà 200.000 euros
dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per a la
seva modernització. Els
diputats de CiU per Gi-
rona consideren que
aquesta esmena «supo-
sa un nou impuls per re-
forçar la capitalitat de
Banyoles en la xarxa
cultural de les comar-
ques gironines». / X.C.

La col·labo-
ració artística
de Lisa Nel-
son i Steve
Paxton es re-

munta al 1975. La seva
col·laboració és coreogrà-
fica, d’improvisació i tea-
tral. Night Stand es va es-
trenar el 2004 a Montpe-
ller i va ser qualificat per la
crítica com «la instantània
d’una improbable plenitud
que dóna als rostres de la
humanitat el somriure es-
sencial, vulnerable i ten-
dre».

A Night Stand els dos
ballarins i coreògrafs ac-
tuen dalt l’escenari com a
parella, però es tracta
d’una parella lliure en tots
els aspectes, des de la seva
concepció de com com-
partir l’espai, fins al seu
sistema de valors, passant
per la manera de fer-se
companyia mútuament.
La parella, a més, va evo-
lucionant amb el condicio-
nant d’haver d’escollir.

Inspiradors
La presència de Nelson i
Paxton a Celrà va servir al
director de L’Animal a
l’Esquena per recordar
que aquests dos creadors
van ser dels inspiradors
del centre de creació celra-
nenc.

Així mateix, Cots també
va explicar que ja havien
participat en el festival de
tardor amb una anterior
actuació.

De fet, que el centre de
dansa celranenc hagi pro-

gramat aquest espectacle
ja és una raresa, ja que nor-
malment L’Animal a l’Es-
quena funciona com a lloc

de creació, recerca i estu-
di, i no tant com a progra-
mador ni com a creador
d’espectacles.

Les entrades per al mun-
tatge tenen un preu de 18
euros i la durada és de 55
minuts.

L’espectacle de Lisa Nelson i Steve Paxton es veurà dissabte i diumenge a L’Animal a l’Esquena

La intimitat a través de la dansa arriba
a Celrà amb «Night Stand»

LAURA PORTAL / Celrà

● Temporada Alta estrena dissabte a l’Estat
espanyol l’espectacle Night Stand, de Lisa
Nelson i Steve Paxton. El muntatge es podrà
veure al centre de L’Animal a l’Esquena, a Cel-

● La presentació d’ahir
també va servir per mos-
trar a la premsa el remode-
lat Teatre Municipal de
Celrà, que s’inaugurarà
oficialment demà, amb
una creació del ballarí i co-
reògraf marroquí, Saïd Aït
El Moumen. El teatre ha
costat 1.400.000 euros, el
50% dels quals ha anat a
càrrec de l’Ajuntament i la
resta, de la Generalitat. El
teatre, a l’Ateneu, té una
capacitat per a 200 perso-
nes i vol convertir-se en un
punt de dinamització cul-
tural per al municipi i per a
l’àrea urbana de Girona.
Segons va explicar ahir
l’alcalde, Francesc
Camps, s’espera que Celrà
es consolidi com un esce-
nari més de Temporada
Alta i en un sistema metro-
polità de teatres i audito-
ris, sobretot pel que fa a la
dansa. Precisament amb
dansa s’inaugurarà l’equi-
pament. El muntatge es
podrà veure demà a les set
de la tarda, a càrrec d’Aït
El Moumen, que vol con-
frontar a l’escenari les tres
grans religions monoteis-
tes: el cristianisme, l’islam
i el judaisme. Per fer-ho,
ha escollit tres ballarins
que ho representin, que
són Zakaria Aït El Mou-
men, com a musulmà; Da-
niel Benito, com a cristià, i
Rotem Ritov, com a jueva.

De dalt a baix, la roda de premsa de Night Stand i el nou teatre de Celrà. / EUDALD PICAS

rà, el dissabte a les deu de la nit i el diumenge a
les set de la tarda. L’espectacle va ser definit
pel director de L’Animal a l’Esquena, Toni
Cots, com «una peça difícil de situar per la rela-
ció entre Nelson i Paxton», que porten la inti-

mitat dalt de l’escenari. A Night Stand s’usa el
cos pel que fa a l’experiència, és a dir, per la
memòria corporal, i els dos ballarins es basen
en una estructura, però improvisen al llarg de
l’espectacle.

El nou teatre de
Celrà, a punt
d’estrena

● L’Ajuntament de Pala-
frugell ha tirat endavant la
quarta fase de la nova seu
del Museu del Suro a l’an-
tiga fàbrica de Can Mario.
Aquesta fase es concreta
en la construcció del pave-
lló d’accés a la nova seu i
té un preu d’execució de
750.000 euros. I encara
faltarà una cinquena fase,
que ha de preveure l’inte-
rior i les instal·lacions de

Can Ganxó, on hi haurà les
oficines de l’equipament.

En aquests moments, la
junta de govern local ha
aprovat el projecte, que ara
seguirà el seu tràmit per-
què sigui posada a licita-
ció. I, al mateix temps, la
mateixa junta va aprovar
enviar el projecte a la Ge-
neralitat amb vista a poder
destinar a aquesta actuació
la subvenció de 250.000
euros que havia atorgat al

projecte de conversió de la
Bòbila Vella en un gran re-
cinte firal. El canvi d’in-
versió ha estat marcat pel
fet que l’Ajuntament vol
enllestir totalment aquest
equipament museístic
abans d’embrancar-se en
un altre, com és el de la
Bòbila Vella, que presenta
un pressupost d’uns 6 mi-
lions d’euros.

L’Ajuntament, en les
tres fases del projecte de la

nova seu del Museu del
Suro, ja porta invertits uns
2,5 milions d’euros.

La tercera fase està pre-
vist que s’enllesteixi a
principi del proper any. I, a
continuació, es confia po-
der executar aquesta quar-
ta fase, que preveu un edi-
fici de nova planta on hi
haurà la recepció del mu-
seu, a part de disposar
d’una botiga i uns magat-
zems.

Es tira endavant una altra fase del nou
Museu del Suro de Palafrugell

ALBERT VILAR / Palafrugell


