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CULTURA I SOCIETAT

Les noves formes d’art de Giro-
na i els centres creadors s’uneixen,
un cop més, dins la nova mostra
que es pot veure al Bòlit - Sant Ni-
colau. Refugis és una instal·lació
creada per la companyia Mal Pelo,
un projecte que sorgeix d’una nova
aproximació al que es va dur a ter-
me fa uns mesos al Centre d’Arts
Santa Mònica de Barcelona.

Aquests «refugis» sorgeixen del
projecte global Swimming horses,
que comprèn el conjunt d’activitats
de Mal Pelo per al 2009, i que es
duen a terme a diversos espais:
propostes expositives, una retro-
spectiva d’espectacles (com és el
cas d’aquests Refugis), interven-
cions especials, xerrades i l’edició
d’un CD.

En el cas de la proposta que s’i-
naugura al Bòlit aquest divendres,
suposa una nova aproximació als
temes i materials que formen part
de tres espectacles (Atrás los ojos,
de 2002;Testimoni de llops, 2006; i
He visto caballos, de l’any passat).
Aquesta retrospectiva es fa d’una
complexa instal·lació multimèdia
de so, imatge i llum, on es pretén

que l’espectador es pugui construir
el seu propi espai de reflexió. En el
cas del projecte presentat a Bar-
celona, constava de dues seqüèn-
cies (La cova del llop i Sota els ca-
valls), mentre que a Girona es veu-
rà només aquesta darrera. És una
seqüència gestionada informàti-
cament i ideada com una partitu-
ra multimèdia.

Així, el treball fet a He visto ca-
ballos (a partir de cartes del llibre

DeX a Y de John Berger i poemes
del palestí Mahmoud Darwish)
s’ha adaptat per ocupar la nau
central de la capella de Sant Nico-
lau amb una construcció d’alu-
mini; al damunt d’aquesta, unes
«costelles» de fusta i parets de car-
tró suporten les projeccions, ele-
ments sonors i d’il·luminació.
Aquestes es van succeint en una se-
qüència temporal que es repeteix
cada mitja hora.
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Mal Pelo crea un interior
insòlit al Bòlit-Sant Nicolau
La companyia revisita a «Refugis» els seus espectacles, a través d’un

entramatmultimèdia projectat sobre construccions d’alumini i fusta
�

Breus
QUIM COROMINAS

Tot i que celebrarà a Salt la seva
representació número 100, elNon
Solum de Sergi López continua
amb un estat de salut envejable.
Tant és així que el festival Tempo-
rada Alta ha posat a la venda una
nova funció d’aquest monòleg,
que va veure la llum precisament
al Teatre de Salt on es representa-
rà el proper desembre. Concreta-
ment, la nova funció de l’obra di-
rigida per Jorge Picó s’ha progra-
mat per al dia 10, a les 21.00 (su-
mant-se a les ja previstes per als
dies 7 i 9, també a les 21.00; i el 8
de desembre a les 19.00)
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L’èxit de «Non
Solum» porta a fer-ne
una quarta funció

TEATRE

La fase de semifinals de l’INTRO ‘09, el concurs de música en viu del
Gironès, es tanca dijous amb un taller especial: porta per títolMalalts
demúsica, i tracta sobre la prevenció de les malalties més comunes en-
tre els músics i que es farà a l’Estació Espai Jove. La fonoaudiològa Mery
Reina parlarà sobre la prevenció dels problemes auditius, i la fisiote-
rapeuta Ester Sardà, sobre la de les lesions musculoesquelètiques.
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El taller «Malalts demúsica» analitza les
afeccionsmés comunes entre elsmúsics

MÚSICA

«Un art directament relacionat
amb la vida, cada cop més intens
i autèntic, un art que aspira a l’ab-
solut». Així defineix l’obra de Quim
Corominas el prestigiós crític Da-
niel Giralt-Miracle, una obra que
es podrà veure en una nova expo-
sició a la galeria Presenta... de Gi-
rona, a partir de divendres. La
mostra porta per títol Pintures
moltnoves, i és plena de color, abs-
tracció i subconscient.
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L’esclat de color de
Quim Corominas, a la
galeria Presenta...

ART

Muñoz i Ramis (Mal Pelo), la directora del Bòlit i la regidora Faxedas.
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