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‘Mujeres’iuna
novaversió
d’‘Olelés’alMés
DansadeReus

Oriol Margalef
REUS

Una nova versió d’Olelés,
premi Ciutat de Barcelona
de dansa el 2004, i l’espec-
tacle de flamenc Mujeres
són els caps de cartell de la
tercera edició del festival
Més Dansa que organitza el
Centre d’Arts Escèniques
de Reus i que tindrà lloc a
la capital del Baix Camp del
15 al 19 d’octubre. El pro-
grama combina funcions
als dos grans teatres de la
ciutat –per primer any el
programa inclou el Teatre
Fortuny– amb altres repre-
sentacions, incloses les de
carrer.

Mujeres (dimecres 15, al
Fortuny), amb Merche Es-
meralda, Belén Maya i
Rocío Molin, uneix en un
mateix escenari tres estils
i maneres diferents d’en-
tendre el flamenc. Olelés
(dissabte 18 al Bartrina) és
un espectacle de dansa
contemporània coreografi-
at per Jordi Cortés i Da-
mián Muñoz.

L’objectiu del festival és
trencar estereotips i apro-
par diferents estils de dan-
sa al públic en general, en-
tès o no. “Volem obrir els
ulls de la gent, que desco-
breixi la dansa i s’animi a
venir al teatre per veure es-
pectacles d’aquest tipus”,
explica Cèsar Compte, di-
rector gerent del CAER.
Per això l’organització ha
previst diverses represen-
tacions en espais públics
com són la plaça Mercadal
i el vestíbul del Teatre Bar-
trina. Deu companyies
prendran part en el festival
de Reus, que aquest any ar-
riba a la seva dimensió mà-
xima. “L’acceptació és molt
bona, i si això es tradueix
en un augment de la de-
manda d’aquest tipus d’es-
pectacles, el CAER haurà
de reaccionar”, explica
Compte. ■

ElMIMdels‘diferents’
Reflexió social,
dansa i humor
a la 19a Mostra
de Mim a Sueca

Ester Pinter
SUECA

La Mostra Internacional de
Mim a Sueca, que a partir
d’avui i finsdiumengeompli-
rà d’espectacles la capital de
la Ribera Baixa, reflexiona-
rà sobre la diferència de la

mà dels considerats dife-
rents, navegarà entre els lí-
mits del teatre i la dansa i,
com sempre, reservarà un
lloc destacat a l’humor.

Entre les 21 companyies
que participaran en el pro-
grama oficial i a l’Off-Mim
hi ha l’irunès Iñaki Mata,
que presentarà el muntatge
Barreres, en què actua amb
una cadira de rodes, i els va-
lencians Moments Arts
D&T,unacompanyiaenquè
el 50% dels integrants són

persones que pateixen ma-
lalties mentals. Pel que fa a
l’eix teatre-dansa, aquesta
19a edició del MIM acollirà
avui l’estrenaabsolutadeLa
intrusa,una coproducció de
Cienfuegos Danza i Ferrovi-
ària d’Arts Escèniques. A
més, hi destaca la presència
de Ramon Oller i la seva
companyia Metros amb Lli-
gat a pedaços, així com
també de la ballarina Eva
Bertomeuiunespectacleso-
bre la violència de gènere,

Asseguda al cim del món.
Per resseguir les possibili-
tats de la dansa i precisa-
ment per parodiar els seus
dogmesestàprogramatMéli
mélo II (El retorn) dels Chi-
cos Mambo, un espectacle
d’humor que entronca amb
eltercereixd’aquest festival
ja consolidat, l’humor, en el
qual figuren com a màxims
exponents la companyia ca-
talana Vol-Ras (amb Can-
guelis) i la madrilenya Ylla-
na (amb Brokers). ■

‘La intrusa’, de la companyia de dansa-teatre
Cienfuegos, participarà al festival de Sueca ■ MIM

Unaveritatincòmoda
Carles Bosch engega un ambiciós documental sobre la malaltia
d’Alzheimer amb l’expresident Maragall com a protagonista

Andreu Gomila
BARCELONA

“Com t’agradaria que fos
aquesta pel·lícula?”, li de-
mana Carles Bosch a Pas-
qual Maragall. “Que com
m’agradaria que fos? Di-
vertida, interessant”, res-
pon l’expresident. Després
es veu un resum de la seva
carrera política fins que
declara públicament que
està malalt, i finalment
podem contemplar-lo ba-
llant sense camisa amb la
seva esposa, Diana Garri-
gosa, a Rupià. Aquests són,
en síntesi, els tres minuts
de mostra que el docu-
mentalista Carles Bosch
(Balseros, Setembres) va

“Volem explicar
la malaltia des
d’un punt de
vista
revolucionari”,
diu Carles Bosch

Pasqual Maragall saludant Carles Bosch ahir durant la presentació del film sobre l’Alzheimer a la Universitat Pompeu Fabra ■ MARTA PÉREZ

de documentals més im-
portant d’Europa– el no-
vembre que ve i que són un
mer esbós del que vindrà.

El documentalista asse-
gura que té un objectiu
clar, que el seu film sigui
l’equivalent a Una veritat
incòmoda, la pel·lícula de
l’expresident dels EUA Al
Gore que alerta sobre els
efectes del canvi climàtic.
“Tant de bo fem un gol”,
afirmava ahir el director
fent referència al fet que
buscaran, sobretot, que la
gent en parli, del film, i que
l’Alzheimer deixi de ser un
tema tabú.

“Volem explicar la ma-
laltia des d’un punt de
vista revolucionari”, va

afegir Bosch, que ja ha pal-
pat l’efecte que ha tingut
l’assumpció pública de la
malaltia per part de l’ex-
president. “Jo vull ser com
Pasqual Maragall”, li diuen
els malalts d’Alzheimer
amb qui ha parlat.

La Fundació Pasqual
Maragall ha estat la princi-
pal impulsora del projecte,
i vol que sigui la millor
pel·lícula del món, tot i ser
conscients que, “en part,
és un experiment”, segons
assumia el seu director,
Jordi Camí. Això sí, tant ell
com Bosch van voler desta-
car la disposició i il·lusió de
l’expresident i la seva famí-
lia amb el projecte.

El director del film ja fa

uns nou mesos que està se-
guint Maragall en el seu
atapeït dia a dia. Ha estat
amb ell a Washington, Las
Vegas, Sarajevo i Rupià, i
espera viatjar aviat a Ma-
drid i Nova York. El rodat-
ge va començar a la capital
bosniana, pels volts de
Nadal de l’any passat.

La durada de tot plegat
és, de fet, una incògnita, ja
que el documental anirà
molt lligat a com evolucio-
ni la malaltia de l’expresi-
dent. “No tinc pressa per
rodar l’últim dia”, manifes-
tava ahir Bosch, que afegia
que “potser tenim una
altra forma d’acabar-la”
que no sigui amb la mort
de Maragall. ■

mostrar ahir del film que
està dirigint sobre la malal-
tia d’Alzheimer i que té en
Maragall el principal prota-
gonista. Tres minuts que
Bosch mostrarà a l’IDFA
d’Amsterdam –el festival


