
Breus

El líder d’U2, Bono, ha suggerit
que la banda podria dissoldre’s l’a-
ny vinent. El cantant va expressar
els seus dubtes sobre la continu-
ïtat de la formació, que porta en ac-
tiu des de 1976: «No estic tan segur
que el futur no s’hagi assecat», va
dir. «És força probable que se’ns es-
colti l’any que ve, però és igualment
possible que no», va apuntar el lí-
der dels U2, tot i dir que la banda
té «moltíssimes cançons noves». 
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Bono insinua el possible
final d’U2 per al 2012

MÚSICA

El cantant Jorge Drexler ha pos-
posat la seva actuació al Teatre Mu-
nicipal el Jardí de Figueres, prevista
pel dissabte 12 de novembre, per
la proximitat de la data amb la gala
dels Grammy als quals ha estat no-
minat. S’està treballant per trobar
una nova data, que podria ser du-
rant el primer semestre del 2012;
per ara, qui ja tingui entrades po-
drà recuperar-ne l’import a través
del canal usat per comprar-les. 
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Ajornen el concert de
Drexler a Figueres

MÚSICA

DIARI DE GIRONA

La companyia del Québec Les 7
doigts de la main porten avui i
demà fins a l’escenari del Teatre
Municipal de Girona PSY, un es-
pectacle de circ i acrobàcies que
s’introdueix en el món de la bo-
geria i en les profunditats de la psi-
que humana. Els onze artistes que
participen a la peça interpreten
personatges que pateixen afec-
cions com amnèsia, paranoia,
al·lucinacions, dependència i ad-
diccions, obsessió compulsiva i
agorafòbia. I tot això, interpretat
amb les diverses disciplines del
món del circ com malabarisme,
corda vertical, equilibris sobre
bastons, acrobàcies, llençament de
ganivets i salts de bàscula, amb la
intenció d’evidenciar el vincle en-
tre cos, ment i esperit.

«Cadascú de nosaltres inter-
preta una afecció, i entre tot fem te-
ràpia», va explicar ahir en roda de
premsa Guillaume Biron, un dels
integrants de la companyia. El
personatge que ell interpreta pa-
teix al·lucinacions auditives i vi-
suals, i poc a poc el circ li va curant
aquesta malaltia.

Un altre dels artistes, Nael Jam-
mal, interpreta a un personatge hi-
pocondríac que «té por de caure,
a estar malalt i a fer-se mal», mo-
tiu pel qual lluita contra els seus te-
mors fent equilibris amb les mans. 

«En temps de crisi i retallades en
la sanitat és ideal fer un espectacle
com aquest. Especialment en un
país on es dediquen els mateixos
diners a la cultura que als antide-
pressius», va assenyalar amb iro-
nia el director de Temporada Alta,
Salvador Sunyer. A més, va afegir
que aquesta és una proposta «molt
gamberra» que demostra el ni-
vell del Québec en propostes cir-
censes, com el Cirque du Soleil. 

No obstant les constants com-
paracions, els artistes de Les 7

doigts de la main han volgut dis-
tanciar-se dels seus compatrio-
tes, assenyalant que no compar-
teixen moltes de les seves pro-
postes: «És cert que el Cirque du
Soleil ha revolucionat la imatge del
circ i ha introduït un concepte di-
ferent al dels elefants, els pallassos
i els lleons, però els seus especta-
cles són tant grans que la perso-
nalitat dels artistes es difumina en
el tot», va senyalar Jammal. 

Ell mateix va recordar que li
van oferir col·laborar amb ells,
però que va preferir romandre a la
seva companyia perquè té la pos-
sibilitat de crear espectacles des-
de zero i això és «un gran repte».

Les 7 doigts de la main és una de
les companyies de circ més reco-

neguts, i han realitzat projectes tan
aclamats com el Taces que es va
poder veure al Grec 2008, i al Tívoli
el 2009, i el Projecte Fibonacci que
es va presentar l’any passat a La
Central del Cirsc de Barcelona.

Fabre i «Preparatio Mortis»
Però aquesta no és la única pro-
posta internacional programada
dins Temporada Alta per aquest
cap de setmana; i és que avui ar-
riba al Teatre de Salt Preparatio
Mortis, del coreògraf belga Jan Fa-
bre. Amb una única ballarina, Lisa
May, apel·la a la mort com a eix de
creació de nous somnis i desitjos.

«És precisament a través de la
mort que aprenem a mirar la vida
de forma diferent», va dir ahir Fa-

bre en la presentació d’aquest es-
pectacle. Cal recordar que el co-
reògraf belga ja havia presentat en
anteriors edicions del festival gironí
Another sleepy Dusty Delta Day i
Quando el uomo principale e una
donna.

Pe que fa al nou espectacle de
Fabre, es caracteritza per «la força
i la perfecció en l'execució del
moviment» per part de Lisa May,
«el gran potencial visual que con-
té i el virtuós acompanyament
d'òrgan», tocat per Bernard Foc-
croulle. Preparatio Mortis se ser-
veix del cos humà, la transforma-
ció i l'ideal utòpic, per abordar el
tabú de la mort dins de la societat
contemporània, atorgant-li un lloc
privilegiat en la vida.

GIRONA | AGÈNCIES/DdG

Els quebequesos Les 7 doigts de la
main es tornen bojos amb el circ
Temporada Alta completa el cartell internacional de la setmana amb el coreògraf Jan Fabre

Els integrants de la companyia i les seves (molt) particulars teràpies.

MARC MARTÍ

L’estrena a l’Estat espanyol
de «Waiting Room.0» del po-

lonès Krystian Lupa s’havia previst,
originalment, per dur-se a terme al
Teatre de Salt el proper divendres
4 de novembre. Però ahir es va do-
nar a conèixer que «per raons ali-
nes a l’organització del festival»,
aquesta obra s’haurà d’emplaçar a
La Pineda de Sant Gregori.  Segons
ha explicat el Teatr Polski de Wro-
claw, on s’ha estat gestant aquesta
obra, en principi el muntatge podia
encabir-se sense problemes al tea-
tre de Salt, però en el decurs de la
producció aquesta ha crescut molt
i ha calgut trobar «un espai gaire-
bé el doble de gran» que el sal-
tenc. Per aquest motiu, l’obra es va
haver de cancel·lar al festival polo-
nès Prapremiera, però a Girona ha
estat possible ubicar-la en un nou
espai, i oferint a més una nova
data per al dijous dia 3. GIRONA |DdG
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Lupa canvia l’estrena
de Salt a Sant Gregori

El poeta Antonio Colinas, Premi
Nacional de Literatura, considera
en base a les seves lectures que
Juan Ramón Jiménez és «el poeta
de la seva època que millor resis-
teix la prova del pas del temps».
Colinas, qui ahir va participar a
Huelva al congrés internacional
Presencia de Juan Ramón en los

poetas del 27, va assegurar que «en-
cara avui la seva poesia és una obra
oberta que segueix interessant,
tant els lectors com els poetes». 

Al congrés s’ha estudiat no no-
més la figura del premi Nobel,
sinó la influència que va tenir en
els poetes del moment i en l’estè-
tica dels versos d’aquella genera-
ció. Segons Colinas, el concepte de
la poesia que tenia Jiménez era
«quelcom estretament unit a la
vida, a l’experiència de ser, al viat-
ge exterior i interior del creador». 

En tant que el ponent conside-
ra que Jiménez és «el poeta de la
seva època que millor ha resistit la

prova del pas del temps», va asse-
gurar que encara avui la seva obra
«segueix oferint lliçons», en tant
que «no és un poeta esgotat o del
seu temps, sinó també del nostre». 

De la mateixa manera, Colinas
estima que en els darrers anys

s’està vivint «un rescat intens» del
Nobel, que després d’influir d’una
manera «impressionant en tots
els sentits« sobre els autors de la
Generació del 27, en poetes ame-
ricans com Neruda, o de ser «molt
admirat» pels de guerra i imme-

diata postguerra, despés va patir
«un cert buit, alguna opinió fora de
lloc, un rebuig». No obstant, con-
siera que «l’obra de Juan Ramón
se’ns torna a oferir aquests dies en
tot el seu immens tresor». 

Un document excepcional
En el marc del mateix congrés
han sortit a la llum les primeres
imatges en moviment de Jimé-
nez; es tracta d’una pel·lícula que
es va presentar ahir, amb unes
imatges en blanc i negre que es van
localitzar a l’Arxiu Històric Nacio-
nal i pertanyents a l’arxiu Zenobia-
Juan Ramón Jiménez.

En elles s’hi veu al poeta molt
somrient i relaxat, elegantment
vestit i assegut en un banc de la Re-
sidencia de Estudiantes, al costat
d’una nena a qui somriu i acaricia
amb tendresa; la nena era, ni me-
nys ni menys, que Natalia Jiménez
de Cossío, filla de Alberto Jiménez
Fraud, director de la Residencia. 
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Un congrés mostra una
filmació del poeta amb la
filla del director de la
Residencia de Estudiantes



Es presenten les primeres
imatges en moviment de
Juan Ramón Jiménez

Un fotograma de la pel·lícula, que mostra el poeta a la Residencia.

EFE

Molina serà la tercera dona en
rebre la distinció; al seu haver hi ha
pel·lícules com Vera, un cuento
cruel, Función de noche, Esqui-
lache i Lo más natural. 

La cineasta Josefina Molina
rebrà el Goya d'Honor 2012
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