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Celrà concentra avui els ac-
tes per celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dansa. A les
sis de la tarda es farà la Tro-
bada d’Escoles i Centres de
Dansa de les comarques gi-
ronines a l’Escola Munici-
pal de Dansa. En l’aplec els
estudiants de dansa podran
intercanviar experiències i
els centres podran donar a
conèixer el seu treball. Més
tard, a dos quarts de vuit, la
fira Taca’t de Dansa ocupa-
rà l’entorn de la Torre de
Can Punach. Hi haurà para-
des i actuacions en què el
públic podrà participar.
També a Celrà, s’inaugura-
rà l’exposició fotogràfica
Dansa mirada, que es po-
drà visitar fins a finals de
maig al centre cultural La
Fàbrica. A Salt, els finalis-
tes de la quarta edició del
Concurs Coreogràfic ac-
tuaran al Teatre Municipal
a les nou del vespre. I a con-
tinuació, els guanyadors de
l’edició anterior presenta-
ran les seves noves crea-
cions.

L’entrega dels premis
de l’Associació Professio-
nal de Dansa de Catalunya
–entre altres guardonats,
hi haurà l’actor Mingo Rà-
fols– tancarà demà les ac-
tivitats commemoratives.
Serà un espectacle d’ho-
menatge a Gilberto Ruiz-
Lang al Teatre Municipal
de Girona (19.00 h), en
què participaran una tren-
tena de ballarins i coreò-
grafs.

El Dia Internacional de la Dansa se
celebra a Celrà, Salt i Girona, on
s’homenatjarà Gilberto Ruiz-Lang

L’Associació de Professionals de la Dansa lliurarà demà els seus premis

Una coreografia de Lanònima Imperial. / L.I.

ARIADNA TORRENTS / Girona

� En l’espectacle d’homenatge a Gil-
berto Ruiz-Lang, que tindrà lloc demà
al Municipal de Girona, hi participaran
intèrprets representants de les compa-
nyies Mal Pelo, Mudances, Nats Nus
Dansa, Iliacán, Lanònima Imperial,
Bebeto Cidra, Pepe Hevia, La Perla per
la Dansa, El Paller Inkiet i Impàs, en un
acte dirigit per Dinora Valdivia, de
Cont-Class Escola de Dansa.

Juan Carlos García, que va fundar
Lanònima Imperial el 1986, serà un
dels antics alumnes de Ruiz-Lang que
demà li retran homenatge amb les se-
ves creacions: «Gilberto va ser el meu

� La sisena trobada d’escoles de dan-
sa i una fira al carrer omplen avui a
Celrà el cartell d’activitats comme-
moratives del Dia Internacional de la

primer professor a l’Institut del Teatre.
Era un gran pedagog i descobria voca-
cions. Va despertar la nostra curiositat i
sempre estava molt atent a les últimes
tendències.» Demà, Lanònima Impe-
rial presentarà a Girona un tast del seu
proper espectacle, que possiblement es
titularà Variacions al·leluia, en què Ol-
ga Clavel i Yester Mulens ballen sobre
discursos del popular Ángel Acebes
(«La musa màxima de la poesia espa-
nyola», segons García), que en la ver-
sió final, que s’estrenarà al juliol, can-
tarà la vocalista Murfila, en un escenari
emmarcat per dues grans ales d’àngel
que s’inflen i es desinflen.

Dansa. El Teatre de Salt serà la seu,
avui, del quart concurs coreogràfic i
l’actuació dels guanyadors de l’edició
anterior. I a Girona, l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalu-

nya entregarà demà els seus premis
anuals en un espectacle d’homenatge
al desaparegut Gilberto Ruiz-Lang.
L’acte reunirà una trentena de profes-
sionals de renom internacional.

XAVIER CASTILLÓN

Ballar amb els discursos d’Acebes

� El músic basc Fermin
Muguruza actuarà aquesta
nit a Salt, a La Mirona,
acompanyat dels tretze
músics que integren Afro-
Basque Fire Brigade. El
concert està integrat dins
la programació del Black
Music Festival i encara
queden entrades. Les anti-
cipades es poden adquirir
fins avui al migdia, per 15
euros, i a taquilla, per 18
euros, just abans del con-
cert que està previst per a
2/4 d’11 de la nit.

El d’avui, juntament
amb el concert del Senglar
Rock de Lleida (l’últim
cap de setmana de juny), i
el que va fer a Barcelona
aquesta setmana, és dels
pocs recitals a l’Estat es-
panyol que Fermin Mugu-
ruza, que celebra 25 anys
de trajectòria, preveu
aquest 2007.

Després de tres anys
sense concerts en directe i
cinc mesos després d’una
reaparició al BEC de Bil-
bao davant de 12.000 per-

sones, Fermin Muguruza
va emprendre el Talka
Tour 007 la setmana pas-
sada a París. L’exintegrant
de Kortatu i Negu Gorriak
presenta el disc Euskal
Herria Jamaika Clash
acompanyat dels seus mú-
sics habituals i els jamai-
cans Franklin Bubber
Waul (músic dels històrics
Black Uhuru) i Stephanie
Wallace, corista d’An-
tonhy B.

La gira passarà el mes
vinent per Mèxic, Vene-
çuela i Cuba.
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Fermin Muguruza porta
avui a La Mirona la seva

gira de retorn als escenaris
dins el Black Music Festival

FERMIN MUGURUZA
MÚSIC BASC, EXMEMBRE DE

KORTATU I NEGU GORRIAK
I AMB UNA BRILLANT CARRERA

EN SOLITARI

EL PROTAGONISTA

� Inauguren la capella restaurada de Fita. L’església
de Santa Susanna del Mercadal es va omplir ahir al ves-
pre amb motiu de la missa que va oficiar el bisbe de Giro-
na per celebrar la restauració dels frescos que Domènec
Fita va pintar a la capella de la Mare de Déu de Montser-
rat. Fita va seguir la cerimònia des de la capella. / X.C.




