
Una simpàtica i pacífica pro-
testa, consistent en el desplega-
ment d’una pancarta i una xiula-
da col·lectiva, no amaga la dra-
màtica situació que pateixen els
col·lectius afectats per les diverses
fórmules que els governs apli-
quen per estalviar despesa públi-
ca, i que es tradueixen en retalla-
des de l’estat del benestar.

El col·lectiu de futurs doctors de
la UdG va aplegar ahir davant la Fa-
cultat de Ciències una trentena de
persones vestides amb samarreta
taronja, metàfora que se’ls vol es-
primir com es fa amb aquestes su-
culentes fruites valencianes.

Un dels concentrats va llegir
un manifest de protesta contra
l’increment que la Generalitat ha
dut a terme de les taxes de tutoria

de tesi «fins a 400 €», cosa que su-
posa un 280 per cent més del que
es pagava fins ara.

Segons els manifestants, la in-
vestigació predoctoral «és una ac-
tivitat professional», equiparable a
la que realitza qualsevol altre in-
vestigador, i així ho reconeix la
carta europea per a investigadors. 

Els 400 € no fan més que «agreu-
jar la precària» situació dels joves
investigadors, i és una barrera que
desincentiva futurs investigadors.

Els manifestants van remarcar
que és la Generalitat, i ningú més,
qui té la potestat per regular
aquests preus de les universitats
públiques. Així mateix, van re-
butjar les justificacions rebudes de
part de l’Administració, segons la
qual l’increment de taxes obeeix a
un augment de serveis. 
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El coreògraf belga Jan Fabre tor-
na a Temoprada Alta amb una
obra, Another sleepy dusty delta
day, que vol ser una reflexió sobre
el dret a decidir sobre la pròpia
mort. Amb una sola protagonista
que encarna tots els papers, la
ballarina i actriu Artemis Stavridi,
l’espectacle arriba avui al Teatre de
Salt, on també es representarà
demà. I ho fa després del gran
èxit obtingut fa dos anys al festival
d’Avinyó, d’on va sortir aclamat
com una de les millors propostes
que s’hi van poder veure.

En aquesta obra, Fabre hi par-
la del suïcidi a través de Stavridi,
que es converteix en intèrpret úni-
ca del muntatge. És l’alter ego
ideal per al director, donat que pot
«deixar anar» l’embull de senti-
ments entre muntanyes de carbó
que embruten l’ambient, canaris
engabiats i trens rodant per uns cir-
cuits infinits.

Fabré, que ja ha participat en an-
teriors edicions del certamen gi-
roní amb espectacles com Quan-
do l'uomo principale è una dona
(2004) o la instal·lació del vídeo
L'ange de la mort (2006), torna ara
amb un muntatge que reflexiona
sobre la mort i el dret a decidir so-
bre la pròpia.

Un text molt personal
Durant la presentació de l’obra,
que s’estrenarà a Espanya al teatre
de Salt, la ballarina va descriure
que Fabre no vol la dansa des
d’un punt de vista tècnic de l’exe-
cució, sinó que vol dansa a partir
de la visió dels sentiments que hi
ha dins el cos. «Han de ser els sen-

timents els que moguin el cos», va
assegurar; per aquest motiu, se-
gons Stavridi, la improvisació ha
estat un dels eixos bàsics en el pro-
cés de creació. Val a dir que quan
va ser creada el 2008, l’obra va ser
interpretada inicialment per la
croata Ivana Jozic, però en la seva
represa el paper ha anat a parar a
mans de la intèrpret que es podrà
veure avui a Salt, per a qui ha
creat una nova versió. 

Another sleepy dusty delta day
no és una obra autobiogràfica,

encara que el coreògraf ha con-
fessat que el punt de partida va ser
el patiment i la mort de la seva
mare. «És una carta d’amor i de co-
miat a la meva mare», va apuntar
el creador de la peça.

Així, Fabre va optar per redac-
tar l’obra en forma d’una carta
que un home escriu a la seva
amant. El resultat, que va triomfar
al festival d’Avinyó de 2008, és un
text veritablement personal que
destaca el dret a disposar com es
vulgui de la pròpia vida; i encara
més concretament, del final de la
pròpia vida. Aquest text, així, tes-
tifica sobre l’empatia i el respecte
envers la vida, l’amor i la mort.

No obstant, el dramaturg re-
butja l’etiqueta per a Another slee-
py dusty delta day com a una apo-
logia del suïcidi, atès que en pa-
raules de la responsable de pro-
ducció, Marina Kaptijn, es tracta
més aviat «de l’elecció d’una per-
sona entre viure o morir».
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«Another sleepy dusty delta
day» retorna Fabre a Girona

El coreògraf, que va ser present als Temporada Alta de 2006 i 2004,
presenta una peça sobre el suïcidi que va triomfar al festival d’Avinyó


Breus

Sara Carbonell, Marta Bernard i
Clara Poch han rebut la II Beca de
Recerca del Museu d’Art de Giro-
na, pel projecte El Museu fa les ma-
letes. La dotació de la beca és de
1.500 € i la durada del treball és de
quatre mesos. L’acte de lliurament
es va celebrar dijous passat en un
acte organitza pels Amics del Mu-
seu d’Art. Aquesta entitat gironina
atorga les diferents beques a aque-
lles propostes que responguin a les
necessitats del museu, que siguin
de qualitat i que presentin ele-
ments innovadors. 
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El Museu d’Art anuncia
les seves beques

ART

La Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials presenta la
seva Revista Digital, que sorgeix
com una iniciativa per fomentar
l’emprenedoria i altres compe-
tències transversals entre els es-
tudiants. La intenció del centre és
impulsar una eina pràctica «per
aprendre a dirigir un projecte,
gestionar un equip, redactar notí-
cies i informes, fer entrevistes i re-
collir dades», competències que
cal assolir en la formació. 
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Es presenta la «Revista
Digital» d’Econòmiques

UNIVERSITAT

Stavridi assumeix el repte de ser la única intèrpret sobre l’escenari.

DIARI DE GIRONA

Concentració amb pancarta i xiulets davant Ciències. 

MARC MARTÍ

Els futurs doctors fan una
protesta taronja per evitar de
ser espremuts com un cítric

El cantant ha aconseguit dues
nominacions als premis 40 Prin-
cipals, a Millor Cançó i Millor Ar-
tista Revelació. Demà actuarà a la
discoteca Moby’s de Lloret, on
presentarà temes com Sick of Love
i el seu nou single, I’m a number.

Robert Ramírez, dels premis
40 Principals a Lloret de Mar

La ballarina i actriu Artemis
Stavridi interpreta en solitari
tots els papers en una obra on
la improvisació és cabdal

La mort de la mare de Fabre
és el punt de sortida de
l’espectacle, concebut com
una carta d’amor i de comiat


