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CINEMA Tot a punt per a la gala
de lliurament dels Oscar, amb
Cameron i Bigelow com a favorits
«Avatar» i «En tierra hostil», amb nou nomina-
cions cadascuna, parteixen com les destinades
a triomfar en la cerimònia d’avui �49-50

TELEVISIÓ TV3 comença a
preparar la temporada de F1 amb
l’emissió d’un programa especial
L’equip de motor de Televisió de Catalunya s’a-
vança al campionat, que comença diumenge vi-
nent a Bahrein, amb «La Fórmula» �63
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Dues estrenes interessants arri-
ben avui als escenaris gironins. En
primerlloc,alTeatredeSalt,Sincola,
una història per a nens sobre la di-
versitat.ElMunicipaldeGirona,per
la seva banda, acull el nou espec-
tacle de la companyia de dansa Ge-
labert Azzopardi, «Sense fi / Con-
quassabit».

Sincola parla de l’encontre entre
un noi que adora escriure històries
i una noia molt misteriosa que viu

en una mena de cabana, en una
platja abandonada. Ell, impressio-
natperleshistòriesquehaanatsen-
tint sobre les sirenes de la boca del
vell savi del poble, creu que la noia
ésprecisamentunad’aquestescria-
tures marinas. De fet ella, molt
guapa i fascinant, no es deixa mai
veure sencera sinó només fins a la
cintura, parla i canta en un llengu-
atge que ell desconeix i sembla es-
pecialment atreta per les coses que
brillen.

Inspirant-se en el popular con-
te de La sirenita, d’Andersen, la
companyia italiana Quelli di Grock
presenta aquesta faula per a tots els
públics sobre la diversitat i la ma-
neracomreaccionemdavantdequi
parlaenunaaltrallengua,dequiar-

riba d’un altre país, de qui pertany
a una altra cultura, i també davant
dequitélescapacitatsfísiquesopsí-
quiques disminuïdes.

Gelabert Azzopardi
Sense fi/Conquassabit són les dues
coreografies que conformen la
nova producció de Gelabert Azzo-
pardi,queavuicomençalasevagira
a Girona. Es tracta de dos especta-
cles de concepte, música i plàstica
diferents. Sense fi comença amb
Cesc Gelabert ballant en solitari. Al
seu ball s’uneixen nou ballarins.
Conquassabit tracta sobre l’accele-
ració i la quietud. L’acció es desen-
volupa sota una enorme tela pla-
tejada, que es converteix en co-
lumna, en cel i en mar.
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El Municipal de Girona
estrena el nou espectacle
de la companyia de dansa
Gelabert Azzopardi
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El Teatre de Salt acull una història
d’amor per a infants sobre la diversitat

ElmitedelcomteArnaupassade
llegendaarealitat física.Aquestcap
de setmana ha entrat en funciona-
mentelprimercentred’interpreta-
ció d’aquest mite a Sant Joan de les
Abadesses, al Ripollès. L’exposició
estàubicadaalaprimeraplantadel
Palau de l’Abadia, un edifici en el
qualaquestsdiess’enllesteixenelsúl-
timstreballsderehabilitació.Elcen-
tre d’interpretació presenta la lle-
genda d’Arnau, les diferents ver-
sions sobre el mite o la seva vincu-
lació amb el Ripollès, la literatura i
lamúsica.ElcentredeSantJoande
les Abadesses és el primer dels tres
que tindrà el projecte turístic Terra
de Comtes i Abats. En un futur,
s’ubicaran altres centres a Ripoll i
Gombrèn.

Maria Soy, gerent del projecte
Terra de Comtes i Abats, diu que el
centre és la primera realitat «física i
tangible»enquèelvisitantpotveu-
re la vinculació d’Arnau amb el Ri-
pollèsiconèixerlesdiferentsversions
de la llegenda. Amb una museo-
grafiamoltactualqueaprofitaelpo-
tencial de la informàtica o l’audio-
visual,elvisitantpotaproximar-seen

quatrellengüeslafigurad’Arnauiel
període en el qual se’l situa. A més
delasevavinculacióambSantJoan
delesAbadesses,elnoucentretam-
bé fa referència a la vinculació del
mited’ArnauambaltrespuntsdelRi-
pollès.

L’alcaldedeSantJoandelesAba-
desses,RamonRoqué,admetqueel
centrepermetrà«entendreunamica
més»lafigurad’Arnau.Desdefaset-
zeanys,elmunicipirealitzacadaes-
tiu activitats relacionades amb
aquestafigurallegendària.Elcentre
donarà«continuïtat»totl’anyalesac-
tivitatsrelacionadesambelcomtei
permetrà «contextualitzar-lo». En
aquestsentit,Roquédestaca,coma
exemple,queaquest2010escelebra
l’AnyMaragall,undelsautorsqueen
la seva obra va tractar el mite d’Ar-
nau. Aquest fet centrarà algunes
activitats durant l’any d’arrencada.

Per a la responsable d’aquest
projecte, l’objectiu final passa per
crear un producte turístic «de qua-
litat»queajudiaatreuremésvisitants
a tot el Ripollès. Terra de Comtes i
Abats, impulsat per la Generalitat,
tambépreveuques’habilitincentres
d’interpretaciósobreelmited’Arnau

a Ripoll i Gombrèn que es posaran
en funcionament l’any 2011. En el
cas de Gombrèn, el principal pro-
blemaqueexistiaeral’acordambel
Bisbat de Vic per la cessió de l’espai
on s’haurà d’ubicar aquest altre
puntturísticsobreArnau.Segonsva
explicar Soy, l’acord s’ha tancat i
aquest2010s’iniciaranlesobres.En
el cas de la Capella de la Congrega-

ciódeRipoll,ons’had’ubicarl’altre
centredelacapitalcomarcal, lesob-
res començaran en un mes i mig.
Abans que al 2011 s’acabi d’execu-
tar el projecte, també s’ha de recu-
perar el camí ral entre Campdevà-
noliGombrèn,inclòstambédinsel
projecte.

ElcomteArnau,quesempres’ha
ditqueerauncomtesenyordelcas-

telldeMataplana,éselmiteméspo-
pular,mésdiscutiticomentatdelRi-
pollès, però també, és considerat
comundelsmésgenuïnsioriginals
deCatalunya.ElmitedelComteAr-
nau parteix d’una cèlebre cançó
popular musicada.

Remodelació del Palau
AprofitantelprojecteTerradecom-
tes i Abats,SantJoandelesAbades-
ses ha rehabilitat la totalitat del Pa-
lau de l’Abadia. El palau estava for-
mat per dos cossos, un edifici que
s’utilitzavaperòrequeriad’una«mo-
dernització»iunaltrequeestava«en
runes».L’actuacióhapermèsdonar
alPalau«noususos»peralapobla-
ció,segonsl’alcalde.Entred’altres(a
més del centre d’interpretació) hi
haurà l’oficina de turisme, una bo-
tigadeproductesdelaterra,unaca-
feteria i un espai per a exposicions
d’art.Tambéhihauràdiversessales
polivalents.

LaremodelaciódelPalaud’Aba-
dia ha requerit d’una inversió de
quasi 2 milions d’euros: 1,1 han es-
tatperlarehabilitaciódelpalauimés
de 800.000 s’han destinat al centre
d’Interpretaciósobreelmited’Arnau.
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Sant Joan crea al Palau de l’Abadia un espai
per endinsar-se en el mite del Comte Arnau

El centre d’interpretació presenta les diferents versions de llegenda del personatge i la seva vinculació amb el Ripollès�

XAVIER VALERI

L'Ajuntament d'Olot va fer ahir un acte commemoratiu de lamort de Joaquim
Danés (1888-1960). L'esdeveniment va aplegar tanta gent que no va cabre a la
sala d'actes de l'Hospici, i unes 100 persones van haver de seguir-lo des de fora.
Van participar-hi la regidora de Cultura, Anna Torrent; el doctor, professor i
vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra,
Josep Eladi Baños Díez i el besnét de JoaquimDanés, Marc Danés Castells.
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Olot Multitudinari homenatge al doctor Danés

El centre de Sant Joan de les Abadesses és el primer dels tres previstos.
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