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Senvanar «és la història
d’un viatge; el que iniciem
mentre busquem la verta-
dera essència del nostre
ésser i ens fa aferrar-nos a
la vida, sentint que només
existim de manera efíme-
ra». Aquest fil argumental
defineix el primer especta-
cle de gran format de la ba-
llarina i coreògrafa tarra-
gonina Arantxa Sagardoy,
un muntatge que també
servirà per presentar ofi-
cialment la companyia que
ha impulsat en solitari,
Plan B. Sagardoy havia
codirigit durant set anys la
companyia Patas Arriba,
juntament amb Asun Noa-
les. Ara, es llança a l’aven-
tura en solitari amb més
ganes que mai i amb l’ob-
jectiu principal d’establir-
se «com a companyia esta-
ble a la ciutat de Tarrago-
na». La ballarina i coreò-
grafa vol «dinamitzar la
dansa a la ciutat, donar-li
una qualitat professional i
una projecció internacio-
nal», segons va explicar a
aquest rotatiu.

De fet, en els darrers
mesos Plan B ha estat
companyia resident del
Camp de Mart i del Metro-
pol, una residència que Sa-
gardoy confia reprendre
un cop reobri les portes el
teatre tarragoní. El tanca-
ment del Metropol per
obres de rehabilitació és
justament la causa que ha
traslladat a Salou l’estrena
absoluta de l’espectacle.
Senvanar es presentarà el
16 de desembre al Teatre

Auditori de Salou (TAS) i
pel 2008 ja s’ha començat
a dissenyar una gira amb el
muntatge.

Es tracta d’un especta-
cle de dansa contemporà-
nia, dividit en tres escenes,
creat per a sis ballarins
«amb gran trajectòria na-
cional i internacional i
d’alta qualitat tècnica»,
segons la coreògrafa. Són
Ana Hierro, Joseph Hu-
met, Lorena Nogal, Jona-
tan de Luis Mazagatos, la
mateixa Arantxa Sagar-

doy i Alfredo Bravo.
Aquest últim, a més de ba-
llar, és l’autor de la música
original creada especial-
ment per a l’espectacle,
«amb un ampli registre so-
nor, rítmic i harmònic».
Una de les originalitats del
muntatge és que hi inter-
vindran els bastoners de
l’esbart Santa Tecla de
Tarragona (Felix Estelle,
Ivan Olivar, Xavier Ferré,
Xènia Garcia, Sara Este-
lle, Araceli Celina, Anna
Vallvé, Eva Fontbona, Di-

vina Usso, Elisabeth Gar-
cia, Lluís Gómez i Yone
Madrid). L’espectacle,
amb producció executiva
de la mateixa Arantxa Sa-
gardoy, està coproduït
amb l’Ajuntament de Tar-
ragona.

A Reus, nova estrena
Però la companyia comen-
ça amb força i, després
d’aquest primer tast, pel
28 de desembre preparen
l’estrena al Bartrina de Re-
us d’un altre muntatge, La

Cenicienta, que té la pecu-
liaritat que el vestuari que
lluiran els ballarins està
dissenyat per alumnes de
diverses escoles de dansa
de Tarragona que Sagar-
doy ha visitat en els últi-
mes mesos. «Volíem veu-
re com s’imaginaven els
nens els vestuaris dels
contes», puntualitza la ba-
llarina i coreògrafa tarra-
gonina, que, primer, ha de
passar la seva primera pro-
va de foc amb l’estrena a
Salou.

La coreògrafa tarragonina Arantxa
Sagardoy estrena espectacle i companyia
A «Senvanar», que es presentarà el dia 16, també hi intervenen bastoners de l’esbart Santa Tecla

Una de les escenes de l’espectacle «Senvanar», que la companyia Plan B estrenarà el 16 de desembre. / EL PUNT

� Fa pocs mesos que s’ha llençat a l’aventura
en solitari amb la creació de la companyia Plan
B. El resultat del treball fet per Arantxa Sagar-
doy durant la seva residència al Camp de Mart i

CARINA FILELLA / Tarragona al Metropol de Tarragona es podrà veure ara en
el seu primer espectacle de gran format, Senva-
nar... Historia de un viaje, que també esdevé la
presentació oficial de la companyia de dansa.
El muntatge «parla d’identitat, de pèrdua, de

risc, de desconeixement, de por, d’esperança».
En l’espectacle també hi intervindran basto-
ners de l’esbart Santa Tecla. A causa del tanca-
ment del Metropol, la presentació es farà al
Teatre Auditori de Salou, el 16 de desembre.

� El grup municipal
d’ERC de Valls considera
que el canvi d’emplaça-
ment del Museu Casteller
a la zona de Ruanes, tal
com van acordar l’alcal-
dessa, Dolors Batalla
(CiU), i Núria Segú (PSC)
és «un disbarat». Els regi-
dors Josep Maria Pallàs i
Jordi de Bofarull creuen
que «el pacte sociovergent
trenca el consens polític,

tècnic i institucional que hi
havia fins ara i és una burla
a totes les persones que
han treballat en l’esmentat
projecte». De Bofarull va
remarcar que «la plaça
Quarter continua sent el
millor indret per ubicar-hi
el Museu Casteller. Un
museu que no ha d’anar al
mig d’un parc i sí al centre
de la ciutat. Situar-lo a
Ruanes no respon a cap
criteri tècnic ni de promo-

ció de la ciutat. No hi ha
cap informe que corrobori
que Ruanes és el millor in-
dret». Amb tot, el republi-
cà va deixar clar que «Es-
querra no boicotejarà el
projecte com sí que ho han
fet, des de fa dècades, tant
els socialistes com els con-
vergents». «Ara bé –afe-
geix– tenim l’obligació
moral i ètica de mostrar el
nostre desacord i dir que és
un greu error».

Per la seva banda, Josep
Maria pallàs creu que el
canvi d’emplaçament «de-
mostra que ni CiU ni PSC
tenien cap interès que
avancessin les obres de
l’Enxaneta; per això, du-
rant l’any i mig que les
obres van estar parades no
van dir res».

Per Pallàs, si el situen a
Ruanes «aconseguiran un
museu desconnectat i
apartat de la ciutat».

Esquerra creu que és «un disbarat»
situar el Museu Casteller a Ruanes

EL PUNT / Valls

� La Biblioteca de Cata-
lunya acull tres sessions
dedicades al poeta Josep
Carner, de qui es comme-
mora els 50 anys de la pu-
blicació de Poesia, la seva
obra cabdal. La primera de
les sessions va ser dime-
cres amb la participació de
Narcís Comadira, Perejau-
me i Sergi Pàmies, entre
d’altres, que es van centrar

en les quatre primeres sec-
cions del llibre. La prope-
ra, dimarts, reunirà Marina
Gustà, Jordi Cornudella,
Toni Sala, Albert Roig i
Joan Ferrer, que llegiran
versos de les cinc sessions
següents del volum. L’úl-
tima sessió, dimarts 18 de
desembre, se centrarà en la
part final del poemari amb
Enric Casasses i Pere Ba-
llart, entre d’altres.

La Biblioteca de Catalunya
commemora els 50 anys de
«Poesia» de Josep Carner

EL PUNT/ Barcelona

Recapten 5.000
euros en el
concert benèfic a
la catedral de
Tarragona
� Tarragona. El concert
extraordinari amb mo-
tiu de la restauració de
la capella del Santíssim
de la catedral que va te-
nir lloc divendres pas-
sat «va constituir un do-
ble èxit», segons l’ar-
quebisbat de Tarrago-
na, que l’organitzava:
«Primer de tot artístic,
perquè l’actuació del
cor i orquestra dels
Amics de la Catedral,
que dirigeix Miquel
Barbarà, va ser memo-
rable». Els músics van
interpretar la simfonia
A la catedral, de Joan
Juncà; Credidi, de Sal-
vador Pedrola; Veni
Creator, de Joan Cri-
sòstom Ripollès; i l’Ave
Verum, de Mozart. El
preu de l’entrada el fi-
xava el públic i es van
recaptar uns 5.000 eu-
ros, que es destinaran a
les obres de restauració
de la capella del Santís-
sim, una joia de l’art re-
naixentista català. / EL

PUNT.

Daniel Fenoy
exposa a l’Escola
de Turisme del
Baix Penedès
� El Vendrell. Daniel Fe-
noy exposa catorze
quadres al restaurant de
l’Escola de Turisme del
Baix Penedès. L’artis-
ta, que ha conreat diver-
ses branques de l’art
(artesà, galerista edi-
tor...), presenta ara unes
pintures a l’oli que te-
nen com a tema princi-
pal els retrats de perso-
nes del nord de l’Índia.
Segons l’autor, les
obres «donen veu a qui
no en té». / EL PUNT


