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CULTURA I SOCIETAT

Els poemes que Joan Maragall va
dedicar a la figura mítica del com-
te Arnau pujaran a escena al pro-
per Ésdansa. L’encarregat de fer-ho
serà l’Esbart Marboleny de les
Preses, que estarà acompanyat en
aquesta ocasió especial per la veu
en directe de la popular cantant Lí-
dia Pujol.
Comte Arnau és un espectacle

produït pel mateix festival de les
Preses i per Terra de comtes i
abats; precisament, Sant Joan de
les Abadesses va acollir una es-
trena prèvia el passat mes de juliol,
que va gaudir d’una gran acollida
per part de públic i crítica. El pro-
per divendres 26 d’agost, a les deu
de la nit al recinte Ésdansa, serà el
moment de l’estrena oficial a la
Garrotxa.

Un gran treball d’equip
Comte Arnau està inspirat en els
poemes que Joan Maragall va es-
criure sobre aquell personatge lle-
gendari; la música que els acom-
panya ha estat composta per Agus-
tí Pedrico, i la interpreta la Cobla
Ciutat de Girona (tot i que en l’es-
pectacle és enregistrada), sota la di-
recció de Marcel Sabaté. 

Pel que fa a la coreografia, la sig-
na Jordi Bassagañas i Joana Vila,
mentre que el guió argumental i
coreogràfic és obra de Josep Gar-
cia. L’execució d’aquest especta-
cular muntatge va a càrrec d’una
quarantena de dansaires, encar-
regats de posar en escena aquest
ballet argumental. 

El programa el completen els
actors Francesc Ten i Lluís Soler
(aquest darrer, enregistrat): el pri-
mer recita alguns fragments dels
poemes, mentre que el segon s’en-
carrega de situar l'acció, respecti-
vament.  

Pel que fa a la participació de la
polifacètica Lídia Pujol, en aquest
espectacle la cantant barcelonina
s’encarrega d’oferir Cançó des-

cantada, una versió de la cançó
tradicional que es va inspirar en el
personatge del comte Arnau, i
que compta amb lletra de Miquel
Pujadó. 

Pujol està considerada com una
de les veus més importants del
panorama musical català de les
darreres dècades, i ha col·laborat
amb artistes com Jackson Browne,
Lluís Llach o Mayte Martín. La
seva gran inquietud creativa l’ha
portat a investigar camps com la
música medieval o tradicional
d’arreu de la Mediterrània, el fla-
menc o el rock.

Aquest estiu ha presentat a di-
versos espais patrimonials d’arreu
de Catalunya la seva Cerimònia de
la llum, un espectacle de gran es-
piritualitat basat en el Llibre ver-
mell de Montserrat, i que va re-
presentar a Sant Pere de Rodes. 

LES PRESES | DdG

L’Ésdansa suma forces amb
Lídia Pujol i la cobla Ciutat
de Girona a «Comte Arnau»
El festival produeix un espectacle basat en els versos de Maragall

sobre el llegendari personatge, amb quaranta dansaires a escena


Breus
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La biblioteca Mercè Rodoreda de
Castell-Platja d’Aro ha convocat la
desena edició del Concurs de Cò-
mic, obert a tothom i establert en
tres categories: infantil (de 9 a 12
anys), joves (de 13 a 16 anys), i
adults (a partir de 17 anys). Es re-
partiran en total 1.140 euros en
premis, en un acte que es durà a
terme el 24 de novembre a la ma-
teixa biblioteca. El tema del con-
curs és lliure i poden presentar-se
originals en català o castellà, sem-
pre que siguin inèdits i no hagin es-
tat premiats en cap altre concurs.
La mateixa biblioteca exposarà
les obres participants fins el 30 de
desembre, donant continuïtat al ta-
ller de còmic per a joves que des-
envolupa durant l’any.
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Platja d’Aro celebra la
desena edició del seu
concurs de còmics

BIBLIOTEQUES

La 59a edició del Festival de Sant Sebastià ja té la secció oficial tan-
cada. Ahir es van fer públics els darrers títols que se sumen a les catorze
pel·lícules que opten a la Conxa d’Or. Per una banda, el sud-coreà Kim
Ki-duk hi farà l’estrena mundial del seu darrer treball, Amen,; i per l’al-
tra Oren Moverman competirà amb Rampart, un drama protagonitzat
per Woody Harrelson, Sigourney Weaver i Steve Buscemi. A més a més,
la secció Zabaltegi-Perlas ha incorporat la producció belga de Nicolas
Provost L’envahisseur; el film de Steve McQueen, Shame; i A life without
principle, l’últim treball del director de Hong Kong Johnnie To, que com-
petirà també al Festival de Venècia.
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Kim Ki-duk i Oren Moverman entren a la
secció oficial del Festival de St. Sebastià

CINEMA

Quimi Portet, Albert Espinosa,
Bigas Luna, Carme Ruscalleda,
Isabel Coixet, Gerard Quintana,
Lucrecia o Quim Monzó són no-
més algunes de les 100 personali-
tats que han col·laborat a Parau-
les d’amor, un llibre compilat per
Víctor Amela i Roser Amills. Avui
la galeria Marges U de Cadaqués
acollirà la presentació d’aquest
llibre tan ple de passió, amb la pre-
sència de l’alcalde de la població,
Joan Figueras. Els dos compiladors
també hi seran presents per ex-
plicar alguns dels secrets que hi ha
darrere d’aquesta exitosa obra.
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Víctor Amela i Roser
Amills duen «Paraules
d’amor» a Cadaqués

LITERATURA

La figuerenca Isabel Burgas re-
brà divendres un premi especial,
organitzat pel festival Acústica
que se celebra entre el 31 d’agost
i el 4 de setembre: un concert al
menjador de casa dels 4rt 1a. 

Els 4rt 1a actuaran en un
menjador privat a Figueres

Després de set anys, Waits és
més a prop que mai de publicar nou
treball. Els rumors s’han disparat
amb un breu comunicat al seu web,
on convida els fans a estar pen-
dents del que passi el 23 d’agost. 

El misteri del nou disc de Tom
Waits es pot resoldre dimarts

El cèlebre actor francès Gérard
Depardieu va deixar atònits els
passatgers d’un vol de Citijet, filial
regional d’Air France, en orinar  en
evident estat d’embriaguesa al
passadís d’un avió amb destinació
a Dublín, segons que va explicar
ahir una passatgera a l’emissora
francesa Europe 1.

Segons la seva versió, l’actor va
voler accedir al lavabo durant la
fase d’enlairament del vol; quan
una hostessa li va negar el pas
per raons de seguretat, Depardieu
es va descordar els pantalons i va

orinar sobre la moqueta de l’avió.
«Vull pixar, vull pixar», va insis-

tir l’intèrpret, de 62 anys, abans d’e-
xecutar l’acció al vol AF 5010, que
dimarts passat a la nit cobria la ruta
París - Dublín amb 127 passatgers
a bord.

L’hostessa va comminar el gua-
nyador d’un Cèsar pel seu paper a
Cyrano de Bergerac a esperar-se un
quart d’hora que l’avió s’hagués
enlairat: «El lavabo està tancat,
no puc ajudar-lo», va explicar, se-
gons aquesta testimoni.

«No puc esperar», va respondre
Depardieu, que va sorprendre els
presents amb el seu gest. No obs-
tant això, ningú no el va reprendre
i va tornar a asseure’s al seu seient.

La companyia aèria va confir-
mar ahir que en aquest vol hi va
haver «un incident» protagonitzat
per l’actor, però no va voler donar-

ne més detalls. Segons l’emissora
que va explicar els fets, aquest fet
va causar un retard de dues ja
que l’avió va haver de fer mitja vol-
ta per netejar la moqueta.

Depardieu és un dels actors
millor pagats de França, amb uns
1,9 milions d’euros ingressats l’a-
ny passat segons un rànquing ela-
borat pel diari Le Figaro.

L’actor manté un fort ritme de
treball, amb cinc llargmetratges el
2010 i una desena de projectes pre-
vistos, entre ells encarnar per ter-
cer cop Obèlix a Astérix et Obélix:
God Save Britannia.
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L’actor volia accedir al
lavabo d’un vol d’Air France
en fase d’enlairament, i una
hostessa li va negar el pas 



Gérard Depardieu orina en ple estat
d’embriaguesa al passadís d’un avió

Arnau i Adelaisa, en la prèvia que es va poder veure a Sant Joan.
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Els actors Francesc Ten i Lluís
Soler reciten fragments dels
poemes de Maragall i situen
l’acció, respectivament

L’espectacle, que s’estrenarà
oficialment el 26 d’agost, es
va poder veure en una prèvia
a Sant Joan de les Abadesses

L’incident va causar un retard
de dues hores al vol, que va
haver de fer mitja volta per
poder netejar la moqueta


