
EL PUNT | Divendres, 30 d’octubre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  37

PUBLICITAT

Reculli els fruits de la seva collita

SERVEI AGRARI

Confiï'ns els ingressos de la seva collita i obtindrà nombrosos avantatges 
a més d'una alta rendibilitat i seguretat

www.caixapenedes.com Persones al servei de persones

I a més, 
un MALETÍ D’EINES

de REGAL*
*Promoció limitada a un obsequi per titular 
d'explotació i ingressos superiors a 1.000€.

Campanya vàlida fins a finalitzar existències.

140040-979041w

● La companyia Cobos-
mika, formada per Olga
Cobos i Peter Mika, res-
pon a la màxima que «un
gest diu mil paraules».
Caldrà provar, doncs, de
redactar un miler de mots
per explicar el gest
d’aquesta parella, formada
gràcies a la intuïció i la de-
voció a l’aprenentatge.
Laura Cobos va sortir de
Palamós als disset anys
per anar a treballar amb el
coreògraf portuguès Rui
Horta. Tenia ofertes per
treballar en una òpera amb
Cesc Gelabert i per a una
peça amb Ramon Oller. Va
apostar per «la millor uni-
versitat, la que ens aporta
la cultura d’altres països»,
comenta. Peter Mika tenia
futur en una companyia
eslovaca universitària.
També es va deixar ena-
morar pel mestratge de
Rui Horta. El duet, poste-
riorment, va anar a la com-
panyia de Russell Malip-
hant, on van començar a
posar la mel a la boca pro-
vant les primeres coreo-
grafies. Aquesta setmana,

fins demà, han presentat
Hidden, un treball poètic,
dinàmic i visual (juguen
amb uns peons d’escacs), i
Choice, de Maliphant. La
companyia, resident a Pa-
lamós des del 2004, és la
primera companyia catala-
na que rep el vistiplau del
coreògraf internacional
perquè l’interpreti. Tot un
gest que diu del seu treball.

Cobosmika es distancia
de la dansa que treballa
amb dramatúrgia. Més que
una història, volen evocar
emocions, a partir d’una
posada en escena que no
estalviï energia. Ho fan
amb una dansa molt ober-
ta. Jugant amb el terra.
Aplaudint rítmicament
com la dansa folklòrica es-
lovaca. Creant moviments
mecànics de partida d’es-
cacs. Transpirant detalls
asiàtics d’aikido. Contor-
nejant nocions de capoeira
(uns moviments que tam-
bé caracteritza Malip-
hant). El seu treball, efec-
tivament, supura totes les
influències passades pel
tamís personal. Per Cobos,
«cada persona té molt a

dir: primer et formes i des-
prés fas la teva aportació».
Mika apunta que la seva
companyia, com la de
Maliphant, s’ha de compa-
rar «a l’obra d’un pintor, a
la d’un escultor». La seva
aportació és esculpir emo-
ció a través de la combina-
ció de moviments.

Dansa sense teatre
El treball de Cobosmika es
posa al nivell de la creació
contemporània europea
pujant a la sala Ovidi
Montllor, al Mercat de les
Flors. D’altra banda, la
feina de la companyia més
pedagògica es fa al passeig
marítim de Palamós. És
una feina d’entrega apro-
par la dansa contemporà-
nia a un públic inexistent.
En aquests municipis com
el seu no hi ha tradició de
programar dansa contem-
porània i, amb prou feines,
cinema. La manera de fer
més visible la dansa és
dur-la al carrer. Per això ha
muntat el Palamós Sum-
mer Dance, que combina
actuacions amb tallers, per
als que tenen alguna in-

quietud, com la que va te-
nir la Olga Cobos, que va
trobar el refugi a l’escola
de Carmina Ruscalleda.
L’altre camí és la dansa
per als escolars: que els
fills portin els pares al tea-
tre. Scrakeja’t és el títol

més pròxim per a una
companyia que, encara
avui, tanca més contracta-
cions a Europa que a Cata-
lunya. L’article no arriba
als 500 mots. La imatge,
però, ajuda a tancar el
gest.

Cobosmika, resident a Palamós, debuta al Mercat de les Flors com a
única companyia catalana que interpreta peces de Russell Maliphant
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Mil mots per a un gest

Un detall de la coreografia Hidden. / OSKAR HENN

● Sant Feliu de Guíxols.
Els premis Àncora,
que organitza el set-
manari del mateix
nom, es lliuraren avui
a la sala d’actes del
Monestir de Sant Fe-
liu de Guíxols (20h).
En la seva desena edi-
ció, els premis han
canviat el format i el
lloc de celebració, i
després que es faci pú-
blic el veredicte tindrà
lloc al Teatre Auditori
Municipal l’especta-
cle Itinerari de parau-
les (21h) amb l’actriu
Montserrat Carulla.
Un total de 51 origi-
nals s’han presentat a
a aquesta edició: 2 al
premi de recerca: Fus-
ta i quitrà. La marina
guixolenca del segle
XIX i Anuari ornitolò-
gic de la vall del Ri-
daura 1999-2008; 10
obres al guardó de
narrativa, de les quals
s’han triat 3 finalistes,
i 39 obres presentades
al de poesia, amb 6 fi-
nalistes. / X.C.

SANT FELIU DE G.
Els premis Àncora
es lliuren avui,
amb un total de 51
obres presentades


