
«DUNAS»
Coreografia, direcció i

interpretació: María Pagés i Sidi Larbi
CherkaouiMúsica original: Szymon
Brzoska i Rubén Lebaniegos � DIA:
28/10/09, Municipal de Girona.
Festival Temporada Alta

i hagués de resumir en
poques paraules l’espec-
tacle de dansa Dunas ho

faria dient en veu alta: emoció de
tanta bellesa artística sobre l’esce-
nari. L’espectacle que van oferir di-
mecres a la nit al Teatre Municipal
de Girona María Pagés i Sidi Larbi
Cherkaoui va transmetre un mis-
satge molt clar: la capacitat ex-
cel·lent d’aconseguir unir diferents
estils i tècniques de dansa.

La majoria del mèrit és de la ba-
llarina i coreògrafa de flamenc
María Pagés i del coreògraf i ballarí
de dansa contemporània Sidi Lar-
bi, que van interpretar amb una ex-

cel·lent expressió corporal i movi-
ment la fusió entre dos cossos, el
dels ballarins, i a la vegada dos es-
tils de dansa diferents com són el
flamenc i la dansa contemporània.
Tot i ser dues modalitats de dansa
amb tècniques molt diverses tenen
una cosa en comú, i és que tant un
estil com l’altre juguen molt amb el
moviment del cos.

Els ballarins no només van in-
terpretar peces de dansa acompa-
nyades de la música matisada amb
ecos flamencs, clàssics i àrabs,
sinó que van abocar el públic a una
altra dimensió, la de les Dunes, ins-
pirada en la sorra i les seves meta-
morfosis però interpretada amb
dues figures humanes. Dues grans
teles com a únic decorat van per-

metre als dos ballarins posar en es-
cena l’exploració del «desert» in-
terpretant diverses coreografies i a
la vegada un joc escènic amb el
moviment «de les dunes» de roba.
El treball cos a cos i d’interacció
home-dona en el ball es va plasmar
al llarg de tota l’obra i l’espectador
va poder veure aquest contacte
humà mitjançant l’art de la inter-
pretació de la dansa.

L’espectacle va començar amb
una melodia suau al piano on els
ballarins es retrobaven creant una
«duna»; al llarg de l’obra la músi-
ca i el ball es van anar intensificant
amb sons flamencs i aràbics arri-
bant al clímax de l’obra, on van fer
dues interpretacions individuals.

El final de l’obra va ser el més

sorprenent. Els intèrprets van es-
cenificar com a punt final una co-
reografia com la de l’inici de l’es-
pectacle però amb la diferència que
la «duna» desapareix quan les te-
les de roba que penjaven damunt
l’escenari cauen damunt dels dos
ballarins a terra. Una manera de fi-
nalitzar l’obra que va sorprendre el
públic i que es va entregar dem-
peus aplaudint els dos ballarins.

En tot cas, no es pot obviar la
música en directe dels diferents
músics que es trobaven situats als
laterals de l’escenari i que van do-
nar color i llum a tota l’obra; els ba-
llarins van saber coordinar i inter-
pretar cada so i melodia musical
amb moviments corporals molt
expressius.
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ART L’exposició «Castell d’Aro Art» reuneix
a Benedormiens la cinquena mostra bianual
d’artistes locals d’aquest municipi
Lamostra col·lectiva comprèn obres de fins a 43 artistes, dels
qualsmolts de lamodalitat de pintura pertanyen al taller d’art
JoanMiró del municipi; també hi ha alguns tapissos.�45

SALUT El Ministeri de Sanitat
preveu presentar el gener del 2010
la reforma de la llei antitabac
Trinidad Jiménez va avançar que es podria fer coin-
cidir la mesura que prohibirà fumar als locals pú-
blics amb la presidència espanyola de la UE.�46
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«Saber llegir és saber entendre
un text, endinsar-se més enllà de
les paraules, prendre-les com a
pròpies i intuir entre línies el que
un autor vol transmetre», diu l’Iti-
nerari de paraules que avui arriba
a Sant Feliu de Guíxols. I és també
patir i somriure amb els perso-
natges, interioritzar-los i, en defi-
nitiva, viure’ls. I aquesta nit de-
mostrarà com en sap, de llegir,
l’excel·lent actriu que és Mont-
serrat Carulla i que aquí es de-
mostra com una lectora àvida amb
un gust delicat per escollir textos.

Itinerari de paraules va ser un
encàrrec de la Fundació La Caixa
a l’actriu per a la programació del
CaixaForum. Aquí es pot conèixer
la Carulla més íntima a través de
les peces que ha triat per ser llegi-
des. Són els seus contes i poemes
de les literatures catalana i espa-
nyola favorits, entre els quals s’hi
compten obres d’autors com Ro-
doreda, Pío Baroja, Pere Calders,

Salvador Espriu, Sergi Pàmies,
Leon Felipe, Papasseit, Josep Mi-
quel Servià, Maria Mercè Marçal,
Quim Monzó o Martí i Pol, entre
d’altres. El denominador comú
d’aquesta selecció, a banda de la
predilecció que sent Carulla per
aquests autors, és la ironia que des-
til·len les seves lletres.

Mostrar actor, no personatge
L’acollida que va tenir Itinerari de
paraules a la seva estrena l’any
2007 al CaixaForum va ser tot un
èxit per la seva senzillesa i intel·li-
gència, i per la connexió que es va
poder captar entre el públic i l’ac-
triu. Va ser així com es va decidir
iniciar-ne una gira per tal d’oferir
l’espectacle, amb un format redu-
ït i molt exportable, a diverses po-
blacions de Catalunya.

En el seu pas pel Teatre Auditori
Municipal de Sant Feliu de Guíxols
(avui a les 21.00), s’ha volgut em-
marcar Itinerari de paraules dins
del certamen Guíxols Escena, el

festival de tardor de la població.
Aquesta obra d’Entresòl par-

teix de la base, com la resta de les
seves produccions, que el teatre
per a adults tot sovint genera una
distància entre els actors i el públic,
que està acostumat a veure els
intèrprets des de la platea, sota la
disfressa d’un personatge. Així, la
productora ha optat per una línia
d’espectacles on el públic pugui re-
conèixer l’actor per damunt del
personatge. La posada en escena
es teatralitza per donar un em-
bolcall més complet a les lletres,
amb la intenció que les paraules
d’aquests escriptors i escriptores
universals prenguin vida. Per això
el format dels espectacles produ-

ïts per Entresòl sempre és senzill i
treballat, amb la intenció de crear
l’atmosfera íntima que es podrà
veure aquesta nit a Sant Feliu.

Val a dir que s’ha volgut aprofi-
tar l’avinentesa de l’actuació de Ca-
rulla programant-la per al desè ani-
versari dels premis literaris de la
publicació Àncora, que es farà a la
sala d’actes del Monestir.

Aquests guardons es dividei-
xen en tres categories; el primer és

el premi Enric Descayre i Salgas
d’Investigació i Recerca, dotat amb
1.500 euros. Aquest va dirigit a
treballs sobre Sant Feliu o la Cos-
ta Brava que facin referència a te-
mes de turisme, urbanisme, eco-
nomia, medi ambient, cultura,
periodisme i esports. També es pot
centrar en un estudi de caire bio-
gràfic sobre un personatge, entitat
o fet històric vinculat a la ciutat o
a la Costa Brava.

El segon dels premis és el Clau-
di Isern i Llorens de narració, do-
tat amb 1.000 euros, per a un tre-
ball de narrativa curta. I final-
ment, el Margarita Wirsing i Bor-
das és per al millor recull de poe-
mes, i és de 750 euros.
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Montserrat Carulla
posa veu a Espriu,
Baroja, Rodoreda i
Calders a Sant Feliu

«Itinerari de paraules» és una proposta
emmarcada en els premis literaris Àncora, on
l’actriu dramatitza els seus textos favorits
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La posada en escena d’«Itinerari de paraules» és íntima, senzilla i vol trencar la barrera de l’escenari.
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Aquest és un espectacle íntim
on es vol acostar l’actriu en la
seva vessantmés personal al
públic a través dels textos


