
La coreògrafa marta Carrasco
obrirà la programació de dansa de
temporada alta - Festival de tar-
dor de Catalunya Girona - salt el
pròxim 5 d'octubre a la sala La Pla-
neta amb el seu nou projecte «bi-
joux (b Flowers)». Un muntatge
que s'endinsa en la complexitat
humana, com ha explicat Carras-
co , i que se centra en la vida i mort
de les flors. «amb aquest espec-
tacle he delirat tot el que he volgut
i espero que el meu deliri no sigui
només per mi», ha assegurat Car-
rasco.

L'artista ha dit que l'espectacle
consta de moltes imatges i busca
i elabora «com una artesana ob-
sessiva». a 'bijoux (b Flowers)'
està tot detallat i ha reconegut

que hi ha coses que prefereix no
assajar. Carrasco diu que al mun-
tatge hi ha molt moviment i tre-
balla amb dos artistes: anna Coll
i major Cordonet. a més, assenyala
que cada muntatge organitzat per
ella té mil lectures segons qui ho
vegi: del seu bagatge, de la vida i de
l'edat. «m'agraden els espectacles
propers i que toquen la gent», ha
considerat, al temps que ha indi-
cat que aquest és un d'ells. Ha re-
marcat que 'bijoux (b Flowers)' és
molt visual. 

La coreògrafa ha assegurat tam-
bé que a l'espectacle hi ha un
punt d'esperança a través d'un
text que Joan salvat-Papasseit
quan diu que «res no és mes-
quí», una frase que es repeteix al
llarg del muntatge. 
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Marta Carrasco
planteja una
reflexió humana a
través de les flors
La coreògrafa obrirà el proper 5 d’octubre

la programació de dansa de Temporada Alta


Les flors estan presents en el muntatge de Carrasco.

ACN

el filòleg i acadèmic Francisco
rico (barcelona, 1942), considerat
com el millor coneixedor actual de
l'obra de Cervantes, serà guardo-
nat amb el Premi internacional
d'assaig Caballero bonald per la
seva obra «tiempos del Quijote».
L'obra «és un llibre intel·ligent,
amè i divertit», segons José Carlos
mainer, president del jurat que
ha concedit per unanimitat el pre-
mi a Casa amèrica, que també ha
volgut guardonar «la trajectòria
exemplar i l'erudició de rico».
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Francisco Rico rebrà
el premi d’assaig
Caballero Bonald

LLETRES

Festival internacional de Cine-
ma Fantàstic de Catalunya 2013 ha
posat a la venda les entrades del
festival i en la primera hora, a tra-
vés del telentrada de Catalunya-
Caixa, s'han venut més de 6.000
entrades i tres hores després ja
s'havien registrat 11.000 entrades
venudes. el Festival ofereix aquest
any preus reduïts per a algunes ses-
sions. 
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El festival de Sitges 
ven 11.000 entrades

CINEMA

més de 300 dones gitanes pro-
cedents del barri de La mina de
sant adrià de besòs, de sant roc
de badalona, Figueres, roquetes,
l'Hospitalet, Girona i sabadell de
desplaçaran avui a begur per retre
un homenatge a la bailaora Car-
men amaya i donar visibilitat a les
dones gitanes.

segons va informar el departa-
ment de benestar social i Família,
que s'ha sumat a la commemora-
ció del centenari del naixement de
la bailaora i del cinquantenari de
la seva mort, l'homenatge ha estat
organitzat pel Grup de treball de

dones del Pla integral del poble gi-
tano a Catalunya.

Durant l'homenatge se cele-
brarà una actuació flamenca i l'o-
frena floral de les dones gitanes de
Catalunya al monument de la bai-
laora que hi ha ha begur. Hi col·la-
bora l’institut Català de les Dones
i l’ajuntament de begur.

Carmen amaya (1913 - 1963) va
néixer al somorostro, al barri de la
barceloneta (barcelona), però la
seva llegenda ha estat sempre
molt lligada a begur, on va viure i
va passar els seus últims dies. És
per això que el Grup de treball de
dones ha escollit aquesta localitat.
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Més de 300 dones gitanes
homenatjaran Carmen
Amaya avui a Begur
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