
Premis Mediterrània

Els camins del reconeixement
individual a través de la dansa

La companyia artística Moreno Ber-
nardi va guanyar el guardó dels primers
premis Mediterrània en l’apartat de
dansa. L’estrena que presentarà Ber-
nardi a Manresa és Xiuxiueig, una com-
posició de dansa contemporània que
s’escenificarà demà a les sis de la tar-
da i a les deu de la nit al teatre Conser-
vatori. 

Xiuxiueig parteix de la mitologia in-
dividual per crear una producció emo-
cional que vol estimular els especta-
dors de manera que aquests puguin re-
memorar records anteriors i es recone-
guin a si mateixos a través d’aquestes
històries. Es tracta, en definitiva, de
buscar una trobada entre la dansa con-

temporània i les antigues veus que po-
dem trobar en la tradició, de manera
que els artistes busquen la seva lliber-
tat sense alliberar-se de l’herència re-
buda. Amb coreografia del ballarí More-
no Bernardi i danses de Gisela Creus,
Garazi López, Almu Lua i el mateix Ber-
nardi, la companyia oferirà una propos-
ta de prop d’una hora i mitja de durada.

Moreno Bernardi és considerat un
referent en el procés de composició i
improvisació del moviment. Especialit-
zat en tècniques gestuals de la biome-
cànica i tècniques de les màscares
amb Nikolaj Karpov, l’artista ha buscat
combinar i incloure en les seves crea-
cions teatre i dansa.

Balls i teatre gestual a la
recerca de l’ombra perduda

La companyia igualadina La Man-
darina està especialitzada en la pro-
ducció de muntages per al públic fami-
liar. La seva última creació, L’ombra
avorrida, va guanyar el primer premi
Mediterrània en aquesta especialitat,
però es tracta d’un muntatge que fa
un pas endavant cap a la incorporació
de la dansa contemporània, a més del
teatre gestual. De fet, aquesta és l’es-
pecialitat de la companyia en la majo-
ria dels seus muntatges.

La voluntat de L’ombra avorrida és
acostar als espectadors de manera
entretinguda i didàctica les arts escè-
niques en general i, més concreta-
ment, la dansa i el gest. El protagonis-

ta de l’espectacle és en Tedi, un per-
sonatge que no surt mai de la seva ha-
bitació fins que la seva ombra l’aban-
dona avorrida i es veu obligat a marxar
de casa per trobar-la. A partir d’aquí,
en Tedi es veu immers en un nou viat-
ge que el condueix cap a camins no
descoberts fins llavors. L’ombra avor-
rida s’escenificarà divendres a les 11
del matí i dissabte a les 12 del matí al
teatre Conservatori.

Pinotxo, estrenat el 2003 al Festi-
val Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
Xarxa d’Igualada, va suposar l’estrena
de La Mandarina amb un espectacle
de dansa i teatre. Aquest muntatge es
va veure a Catalunya i Mallorca.

Partint del teatre popular i dels es-
quemes de la tradició oral, Iban Beltran
ha recuperat l’obra Entremès de dos
estudiants que veu sun modo de pose-
ir y sun ingeni, guanyadora del primer
guardó Mediterrània en l’apartat de tea-
tre. Aquest text anònim del segle XVIII
presenta una història de trifulgues de
dos estudiants, famosos i escassos de
diners que provoquen diferents situa-
cions paròdiques i burlesques. L’objec-
tiu del director és buscar aspectes co-
muns entre aquesta obra i el teatre con-
temporani. Beltran explica que no volen
fer “una representació d’època, sinó un
teatre amb uns ulls actuals”. 

Coproduït per Àrea Tangent, Fira Me-
diterrània i el certamen Lola d’Esparre-

guera, la peça destaca per la riquesa de
la llengua. “Ofereix un ús del llenguatge
molt interessant, perquè té uns mati-
sos i unes paruales en desús, però co-
negudes. A més, els actors parlen dia-
lectes diferents, fet que dóna molta
més diversitat”, diu el director. L’obra
va sortir a la llum de la mà de l’estudiós
Josep Maria Sala Valldaura i el jove ar-
tista Iban Beltran l’ha recuperat per les
bones sensacions que li ha generat. 

El muntatge es veurà demà a les 9
del vespre i divendres a les 8, a l’audi-
tori de Sant Francesc. Entre el reparti-
ment destaca el cantant Oriol Tramvia,
en el paper de Vell, i el músic Marcel Ca-
selles, component de formacions d’ar-
rel tradicional com Mesclat.

Tradició oral i riquesa lingüística
des d’una mirada contemporània

IMATGE DE L’ESPECTACLE AMB DOS DELS ARTISTES PROTAGONISTES

ARXIU PARTICULAR

IMATGE DEL MUNTATGE AMB ELS ACTORS PARTICIPANTS

ARXIU PARTICULAR

ALGUNS DELS INTÈRPRETS DE L’OBRA A L’AUDITORI DE SANT FRANCESC
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