
DdeG, Girona
L’olotina Gemma Arimany,
que fins ara només havia pu-
blicat obra poètica, va pre-
sentar ahir a la capital gar-
rotxina De por tes endins
(CCG Edicions), el seu pri-
mer recull de contes, entre
els quals hi ha el que va rebre
el premi Ciutat d’Olot de nar-
rativa experimental 2002.

Gemma Arimany Capdevi-
la (Olot, 1980) és llicenciada
en Filologia Catalana per la
Universitat de Barcelona i tre-
balla de professora i de lin-
güista. El 2002 va guanyar el
XXVII Premi de Poesia Martí
Dot, de Sant Feliu de Llobre-
gat, amb l'obra Ferro trenca-
dís, publicada el 2003. Els
seus poemes els difon, a més,
a través de recitals combinats
amb música i altres arts. En
el camp de la narrativa, el
2002 va rebre el III Premi
Garrotxa de Narrativa Curta
dels Premis Ciutat d'Olot,
lliurat per Òmnium Cultural.

L’olotina Gemma
Arimany debuta
en el món dels
contes amb «De
portes endins»

LLETRES

DdeG, Girona
La cinquena edició del Festival In-
ternacional de Vídeo i Arts Digi-
tals (VAD) de Girona va lliurar
ahir els seus premis, en una ce-
rimònia en la qual es van projec-
tar els vídeos guardonats. El fes-
tival es va cloure amb l’actuació,
a la nit, del músic sevillà resident
a Barcelona Árbol, que va pre-
sentar el seu nou disc, You Tra-
velled My Heart Inside Ou. 

Guillermo Trujillano va acon-
seguir el premi al millor vídeo
monocanal amb Cartografía bi-
polar de cantautores en La Haba-
na, un treball que recopila la gra-
vació d’una sèrie de persones, ca-
dascuna de les quals interpreta
una cançó. 

La instal·lació interactiva The
analog color field computer, del
nord-americà Gregory Shackar,
va ser considerat pel jurat el mi-

llor treball digital o instal·lació. Es
tracta d’un exercici sobre l’omni-
presència dels estímuls basats en
la informació en la societat tec-
nològica.

Els Relatos de la periferia de Ja-
coco Sucari van meréixer el pre-
mi al millor treball de l’aigua. Es
tracta d’una proposta que se cen-
tra en els canvis que s’estan pro-
duint al delta del riu Plata, a l’Ar-
gentina.

Els tres premis especials van
correspondre a Infinity, de Mai
Yamashita i Naoto Kobayashi
(Japó); Temp_disturbance, d’Inci-
te (Alemanya); i The first sight of
death, de Laurie Hill (Regne
Unit). Infinity recull les fotogra-
fies digitals dels seus cinc dies de
passejades per un parc; Temp_-
disturbance, on dues persones es
mouen al so dels seus ritmes i so-
rolls amb les imatges projectades

sobre els seus cossos; i The first
sight of death és una història d’a-
ventures creada per l’autor a l’e-
dat de 12 anys i que es basa en fets
que ell imaginava que li passarien
quan en tingués 21.

El festival va oferir la possibi-
litat de seguir ahir la jornada final
de deliberació del jurat –format
per Marta Rupérez, Sergi Bueno
i Clara Garí– gràcies al projecte
radiofònic de Mery Cuesta Rock

the jury! a través del web
www.hempreslaradio.net.

Enguany el festival ha rebut
672 obres, d’entre les quals se’n
van seleccionar 107 per entrar a
concurs. D’aquestes 107 obres
seleccionades,  72 han participat
al concurs general  i 35 a H2O.
Element en crisis, que, amb l’aigua
com a tema, ha estrenat la línia
temàtica del VAD, una novetat
d’aquest any.

El VAD premia el risc i la imaginació
amb un palmarès molt internacional
Un concert del músic Árbol va tancar l’edició d’aquest any, que ha rebut 672 obres

FESTIVAL DE VIDEO I ARTS ESCÈNIQUES

DdeG, Besalú.
L’estudiós del món jueu Ma-
rio Saban va oferir ahir la pri-
mera de les conferències del
cicle programat a Besalú, ti-
tulada Jesús vist des del ju-
daisme. Dissabte vinent Sa-
ban parlarà de Sant Pau, el
concili de Jerusalem de l’any
50, la revolució jueva del 66 i
la destrucció del temple de Je-
rusalem. El 3 de novembre la
conferència se centrarà en
com era l’església a finals del
segle I i, finalment, el tema del
10 de novembre serà la situa-
ció del judaisme i el cristia-
nisme a finals del segle II.

Mario Saban estrena
a Besalú un cicle
de conferències
sobre el judaisme

PROPOSTA SETMANAL

DdeG, Girona
Dotze escultures de Salvador
Dalí –totes de la col·lecció del
seu amic i galerista Isidro
Clot– s’exposen aquests dies
a Hong Kong i per primera ve-
gada a Àsia. Les escultures,
que «no són tan surrealistes
com les seves pintures», s’in-
clouen en l’època més tarda-
na de l’artista empordanès.

Una dotzena
d’escultures de
Dalí s’exposen per
primer cop a Àsia

HONG KONG

Culturai Espectacles
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Marta Pallarès

Darío Fo, en la seva Rosa
Fresca Aulentissima que va
inaugurar aquesta Tempo-

rada Alta, va parlar de la difícil
feina de fer riure, i de com ac-
tuaven a la Commedia dell’Arte
per poder ser compresos arreu
d’Europa i que el públic identifi-
qués el seu deix en aquella par-
la estranya. Ell mateix va posar
en pràctica sobre l’escenari del
Teatre Municipal de Girona una
d’aquestes tècniques: uns em-

barbussaments que sonaven a
quelcom similar a italià, que can-
viaven després a francès i des-
prés a espanyol, segons les en-
tonacions del genial bufó.

Doncs el mateix escenari va
tornar a ser testimoni, dues set-
manes després, d’aquest art
amb Les Étourdis, dut al teatre de
la mà de Jerôme Deschamps i
Macha Makeïeff. El programa
de Temporada Alta indicava que
aquest és un espectacle «gaire-
bé sense text», però de text n’hi
ha, i força. Alguns dels gags d’a-
questa obra, centrada en l’ab-
surditat de moltes de les tasques
quotidianes d’una oficina qual-
sevol, es poden perdre a l’oïda de
l’espectador que no domina la
llengua del país veí. Ara, quan
tota la tropa que es mou per l’es-
cenari amb precisió mil·limètri-
ca comença a practicar aquests
borborigmes dels que parlava
Fo, o quan simplement deixen

de parlar de veu i només ho fan
amb el cos, el públic s’hi rendeix.
Són una colla de pallassos mera-
vellosos. Els gags van des de la
innocència més pura fins a la
crueltat màxima, com si els ha-
gués escrit un nen (lúcid i genial,
això sí). Aquesta filosofia la re-
sumeix subtilment l’actuació de
Patrice Thibaud, eix central d’u-
na obra coral i que està sublim
gesticulant, movent-se estranya-
ment, imitant animals o ballant
amb peculiar gràcia. És simple-
ment magnífic.

També mereixen menció a
part els quadres musicals, amb
dues bones sopranos (Catherine
Gavrilovic i Nicole Monestier),
que no perden ni un gram de co-
micitat mentre interpreten; o
amb alguns duets còmics real-
ment patètics que van ser del
més celebrat de la nit. Els jocs
musicals (amb percussió i acor-
dió en directe) i els efectes estan

compenetrats a la perfecció amb
els actors per fer esclatar en ria-
llades el respectable en qualse-
vol moment. I també val la men-
ció per al gos Lubie, que a man-
ca de poder establir compara-
cions amb altres interpretacions
canines, jo diria que va estar a
l’alçada dels seus companys. 

L’escenografia és bonica i
senzilla, amb un quadre final
emocionant que resumeix la
part més lírica i poètica de l’obra.
Els aplaudiments van ser eixor-
dadors, i van continuar quan tots
els actors ja s’havien retirat de
l’escenari i el gos Lubie va deci-
dir tornar a saludar de nou. Sor-
tint del Teatre i veient els som-
riures encara a les cares dels es-
pectadors, he pensat que el llen-
guatge més universal no és el
que imita algun idioma que pu-
guem reconèixer. És el del riu-
re, i per una nit Les Étourdis ens
ha tornat a una infància sense ofi-
cines, d’absurds còmics, plena
de música i riallades. Si teniu
oportunitat de veure’ls també hi
podreu tornar vosaltres, i de
debò que val molt la pena. 

El llenguatge universal del riure
TeatreCrítica

«Les Étourdis», de Jerôme Deschamps i
Macha Makeïeff. Música i arranjaments:
Pascal Le Pennec i Philippe Leygnac. Esce-
nografia: Cécile Degos. Il·luminació: Domi-
nique Bruguière. Vestuari: Macha Makeïeff.
Interpretació: Jean Delavalade, Catherine
Gavrilovic, Hervé Lassïnce, Pascal Le Pen-
nec, Philippe Leygnac, Gaetano Lucido, Ni-
cole Monestier, Patrice Thibaud, Luc Trem-
blais i el gos Lubie. Teatre Municipal de Gi-
rona. Divendres 19 d’octubre de 2007.
Festival Temporada Alta.

«RELATOS DE LA PERIFERIA». El primer treball premiat en la línia temàtica.
VAD

MIRANT AL FUTUR. La història d’aventures creada per Laurie Hill.
VAD

«INFINITY». Cinc dies de passejades per un parc poden donar per a molt.
VAD




