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AMB LA COL·LABORACIÓ DE

PATRONS DE LA FUNDACIÓ AUDITORI · PALAU DE CONGRESSOS

www.auditorigirona.org · Tel: 872 08 07 09

Venda anticipada d’entrades:
Taquilles de l’Auditori de Girona, del Teatre 
Municipal, del Teatre de Salt i de la Sala La Planeta

Nadal 
a l’Auditori
De l’11 de desembre de 2009
al 10 de gener de 2010

Dilluns 28 de desembre · 21 h

Gala Extraordinària 
de Cap d’Any
Concert de sarsuela
Orquestra de Cadaqués
Miquel Ortega, director

Divendres 8 de gener · 21 h

Rafael Amargo
Tiempo muerto

Dansa flamenca

Dissabte 12 de desembre · 21 h

Orquestra de Girona
Xostakóvitx i Bruch. La viola d’Antoine Dautry
Antoine Dautry, viola
Daniel Tosi, director

Diumenge 13 de desembre · 19 h

Els Pastorets
amb el Cor Vivaldi
Cor Vivaldi 
Petits Cantors de Catalunya
Òscar Boada, director
ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS

Divendres 11 de desembre · 21 h

Georgia Mass Choir
Rev. Milton Biggham, director

Gospel

Diumenge 3 de gener · 19 h

Roger Mas
Les cançons tel·lúriques

Cançó

www.batall.com

Diumenge 20 de desembre · 19 h

El Messies
participatiu
G:F. HÄNDEL: The Messiah HWV 56
Cors de Girona i Agrupació Polifònica de Vilafranca
Cor Lieder Cámara
Orquestra Barroca Catalana
Jordi Casas, director

Diumenge 10 de gener · 19 h

Festival de Valsos
i Danses
Obres de la família STRAUSS, BERLIOZ,
NICOLAI, SAINT-SAËNS, ANDERSON i LANNER
Orquestra Simfònica del Vallès
Ruben Gimeno, director
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● Banyoles. El ple va aprovar, dilluns, una moció con-
junta de tots els grups (CiU i PSC al govern, i ERC i
ICV, a l’oposició) en què es demana al Parlament
que la sardana sigui declarada dansa nacional de Ca-
talunya. La petició s’argumenta amb el fet que «de la
sardana se n’extreuen un valors democràtics en favor
dels drets humans» i que «a nivell popular es reco-
neix la sardana, el moviment social que la promou i
la seva tasca en pro de la democràcia i és considerada
un element de vertebració». El regidor d’ERC, Da-
vid Joan, ponent de la moció, i el portaveu de CiU,
Miquel Vilanova, van mostrar-se estranyats pel fet
que aquesta dansa encara no tingués el títol oficial de
«dansa nacional». / R. ESTÉBAN

BANYOLES
El ple aprova per unanimitat la petició que la
sardana sigui declarada «dansa nacional»

● Girona. El conseller Joaquim Nadal va presentar
ahir a l’ajuntament el volum Antoni Varés Martinell,
dedicat a aquest cineasta i fotògraf gironí, que és el
tercer de la col·lecció Girona fotògrafs. A la imatge,
Albina Varés, filla del fotògraf. / J. SOLER

GIRONA
Presentació de llibre dedicat a Antoni Varés

VITRIOL, diu
Cortés, és
acrònim de la
frase Visita
interiora Ter-
rae rectifican-

do inuenies occultum lapi-
dae, és a dir, ‘Explora les
entranyes de la Terra, rec-
tificant en descobriràs
l’essència oculta’, i això es
converteix en un especta-
cle que barreja dansa i mo-
viment, teatre, música i
projeccions, en el qual
Cortés convida el públic a
«ser l’alquimista de la ma-
teixa idea de bellesa». El
ballarí i coreògraf pretén
fer una mirada àmplia so-
bre temes com ara l’erotis-
me, la bellesa, la lletjor, la
degradació, el domini,
l’aspecte i el culte al cos i,
fins i tot, la mirada que se
n’ha fet al llarg de la histò-
ria de l’art. Cortés explica
que la peça que ha creat,
inspirada en la pintura i la
música, se la imagina
«com un oratori», i que el
procés ha estat el mateix
que a l’hora de pintar un
quadre: «Disposava d’un
llenç sobre el qual anava
traçant pinzellades fins a
descobrir un fil conductor
molt ferm, a sota de diver-
ses capes, és a dir, l’essèn-
cia, la matèria que es pot
transformar, emmotllar,
restaurar o dibuixar.» Tot i
aquestes explicacions,

Cortés explica que no és
críptic: «Sóc senzill, mai
abstracte. El que emana de
la peça no és críptic, és clar
i directe i gens sofisticat,
perquè apel·la sobretot a
una mena d’intel·ligència
intuïtiva, a les vísceres.»

Jordi Cortés afirma que
li agrada treballar amb ar-
tistes provinents d’altres
àmbits com el teatre, per-
què treballant només amb
ballarins s’avorreix. El co-
reògraf també treballa en
aquesta peça amb dos in-
tèrprets discapacitats, Isa-
bel Palomeque, amb afàsia
motora a causa d’un ictus,
i Adolfo Colmenares, dis-
capacitat visual. Aquest
darrer, que havia ballat
sempre fins fa quatre anys,
va decidir tornar-hi per la
singularitat de l’experièn-
cia, pel fet de ballar amb
altres discapacitats i per-
què «no havia de contar»,
com es veia obligat a fer en
experiències anteriors. Pa-
lomeque va destacar la se-
va «frescor» i la del mun-
tatge, segons ella, «carre-
gat d’informació.»

fe d’errades
● L’espectacle Elèctrics
s’estrenarà avui (21.00 h)
a l’Auditori de la Mercè, i
no ahir, contràriament al
que anunciàvem en l’edi-
ció d’ahir per error.

Cortés treballa a
«VITRIOL»

l’alquímia amb els
cossos

El coreògraf i ballarí barceloní estrena
divendres la peça al Teatre de Salt

● «VITRIOL és una mirada i una reflexió sobre el cos»,
explicava ahir Jordi Cortés, que en aquesta peça treballa
amb artistes provinents de diversos àmbits, i amb intèr-
prets discapacitats. A Cortés li interessa «la singularitat
dels diferents individus i cossos.»

Una imatge de VITRIOL. / JULIETA SOLER

DANI CHICANO / Girona


