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● Un total de sis peces
competiran avui (21.00 h),
al Teatre de Salt, en el
marc de la sisena edició
del Concurs Coreogràfic
Dansalt, que organitzen
l’escola de dansa Nou Es-
piral de Salt i l’Ajunta-
ment d’aquesta localitat.
Pensado al revés, creat per
Jordi Martín i interpretat
per ell mateix i Cristina
Ayllón; The visitor, creat i

interpretat per Raquel Mi-
ró i Imma Asensio; Movi-
ments per a una espera, de
Xevi Casals, que l’inter-
preta amb Raquel Mora-
les; Exitus vitae, creat per
Dani Fernández, que l’in-
terpreta amb Laura Fita,
Margarita Oferil i Olga
Ramírez; Music Box, de
Lluís Burch, que dansa
amb Xevi Contreras, Mar-
ta Torres, Javier Bolance,
Marc Canadell i Marc Ro-

vira, i Capítulo I, creada i
interpretada per Alba Bar-
ral i Horne Horneman, són
les sis peces que participen
en el concurs i que se sot-
metran al criteri del jurat
format per Mercedes Bo-
ronat, Thérèse Lorenzo i
Josep Domènech.

A més de gaudir dels
vuit minuts que durarà ca-
da peça, el públic assistent
també podrà veure l’es-
pectacle Passengers, del

coreògraf Marcos Morau,
interpretat per Meritxell
Balada, Cristina Facco,
Cristina Goñi, Neus Masó,
Michele Mastroianni, Pa-
blo Gispert i Tania Beye-
ler. Morau va ser el gua-
nyador de la convocatòria
de l’any passat del Dan-
salt, amb la peça Jours de
pluie.

L’activitat central del
Dansalt és el concurs co-
reogràfic, però durant

aquests dies també s’han
dut a terme activitats rela-
cionades, com una jornada
de classes d’iniciació gra-
tuïtes al Nou Espiral, que
es va celebrar el 18 d’abril,
i una sessió anomenada
Escenari Obert, en què la
tarda del 19 d’abril, a l’au-
la escenari del Nou Espi-
ral, estudiants i aficionats
a la dansa van protagonit-
zar una mostra de peces
breus.

Sis peces participen avui al Teatre de Salt en la
sisena edició del concurs coreogràfic Dansalt
DANI CHICANO / Salt

La MEG arrenca
demà amb òpera
familiar i titelles
● Sant Gregori. La IV
Mostra Internacional
d’Espectacles Fami-
liars de Petit Format de
Sant Gregori, la MEG,
organitzada per la pro-
ductora Atot, arrenca
demà a l’Espai La Pine-
da amb l’òpera familiar
Miau, de la companyia
Quim Mas (16h), i l’es-
pectacle de titelles i tea-
tre Snehurka (Blanca-
neus), dels txecs Teatr
Vita Marcîk. La mostra
canvia d’emplaçament
i de format, ja que els
espectacles no es con-
centren ara en un sol
cap de setmana, sinó
que duraran fins al 17
de maig. Els dies 2 i 3
de maig la MEG ofe-
reix quatre espectacles
més, d’entre els quals
destaquen l’estrena de
la nova proposta dels
selvatans Samfaina de
Colors, De bracet, i el
concert familiar Les
quatre estacions, del
Quartet Gerió. / D.C.

Dediquen una
marató literària a
Carme Guasch
● Figueres. El Consell
Comarcal de l’Empor-
dà dedicarà avui la sise-
na marató literària que
organitza cada any pels
volts de Sant Jordi a
l’escriptora figuerenca
Carme Guasch (1928-
1998). La lectura inin-
terrompuda, de les 9 del
matí a les 9 del vespre a
la seu del Consell a Fi-
gueres, se centrarà en la
novel·la Terra de cen-
dra. Entre les prop de
150 persones que s’han
inscrit per participar-hi,
hi ha els tres fills de
l’escriptora, Blanca,
Toni i Sílvia Soler i
Guasch, que llegiran al
migdia. / E.V.

Definida com «una expo-
sició en acció», Fer i
(des)fer: processos plante-
ja una aproximació al tre-
ball creatiu al voltant del
cos, sigui com a instru-
ment o com a representa-
ció, a partir de l’experièn-
cia d’onze reconeguts co-
reògrafs i intèrprets de la
dansa contemporània a
Catalunya, des de Mal Pe-
lo, a Àngels Margarit o Sol
Picó, que reflexionaran
per mitjà de diverses ins-
tal·lacions sobre les idees,
el material i els processos
que fan intervenir en les
arts del cos i el moviment.
El muntatge, que es podrà
visitar fins al 7 de juny i ha
estat impulsat per Liquid

Docs, una iniciativa cultu-
ral dirigida per Xavi Rovi-
ra, s’estructura, per una
banda, en la projecció de
set documentals inèdits en
format vídeo entorn de
l’obra dels artistes: entre-
vistes, fragments dels seus
espectacles escènics, de
dansa o performance, en-
registraments dels seus
treballs de producció o vi-
deocreacions realitzades
per a la seva difusió a esce-
na. De l’altra, es presenta-
ran també set instal·la-
cions creades expressa-
ment per a l’exposició en
què cada coreògraf és re-
presentat a través dels seus
estris de treball, els seus
fetitxes o les seves lectu-

res, amb els quals l’espec-
tador podrà interactuar.

L’exposició no se cenyi-
rà només a l’àmbit del Mu-
seu de l’Empordà, i avui
mateix, coincidint amb la
inauguració, Sònia Gò-
mez, una de les artistes re-
presentades, interpretarà
la performance I will ne-
ver stop dancing, a la pla-
ceta Baixa de la Rambla

(18 h). També està previst
que en els pròxims dies, en
dates encara per concretar,
actuïn Mal Pelo, Societat
Doctor Alonso i Sol Picó.
A més, des d’avui es podrà
veure, a la plaça de la Pal-
mera, una exposició de fo-
tografia a l’aire lliure so-
bre la dansa.

Fer i (des)fer: processos
aplega els artistes Sofia

Asencio i Tomàs Aragay,
de la companyia Societat
Doctor Alonso; Alexis Eu-
pierre, director de Lapsus
Dansa; Pep Ramis i Maria
Muñoz, de Mal Pelo; Àn-
gels Margarit, directora de
Mudances; Bea Fernán-
dez, Silvia Sant Funk i
Mònica Muntaner, del
col·lectiu Las Santas, i Sò-
nia Gòmez i Sol Picó.

Projecta documentals inèdits i
instal·lacions d’11 coreògrafs actuals

La dansa ingressa
al Museu de
l’Empordà

E.V. / Figueres

● El Museu de l’Empordà de Figueres inaugura avui (12
h) l’exposició Fer i (des)fer: processos, una coproducció
amb l’associació Liquid Docs que presenta el treball
d’onze coreògrafs, intèrprets i dramaturgs contempora-
nis a través de documentals inèdits i de les instal·lacions
que ells mateixos han concebut per a la mostra.

La instal·lació amb el «material de treball» de Sol Picó. / EL PUNT
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