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Dotze són les propostes de dan-
sa que el festival Temporada Alta
posa a l’abast del públic aquest
2013, a banda dels tres muntatges
per a públic familiar que també
s’inscriuen en aquesta disciplina.

La programació de dansa co-
mença amb un plat fort de casa:
Marta Carrasco. La coreògrafa i ba-
llarina catalana estrenarà el proper
dissabte Bijoux (B Flowers). 

Philippe Genty és un altre dels
noms imprescindibles. El veterà
creador francès presenta per pri-
mer cop a l’Estat Ne m’oublie pas.

El 16 de novembre serà el torn
de Sidi Larbi Cherkaoui, el coreò-
graf més aplaudit del món en l’ac-
tualitat. 4D és el títol de l’especta-
cle de duets que es podrà veure per
primera vegada a l’Estat. 

Tampoc faltarà a Temporada
Alta el testimoni del prestigiós co-
reògraf hongarès Josef Nadj, que
portarà a Girona la seva celebrada

visió del clàssic Woyzeck.
Al costat dels grans noms es-

mentats, actuaran a Temporada
Alta altres companyies i creadors
també de primer nivell que traça-
ran un esbós del panorama de la
dansa contemporània d’avui. 

Impàs Dansa, amb l’especta-
cle Moi même demostrarà que la
dansa contemporània catalana
està més viva que mai. 

Mal Pelo presentarà, en estrena
absoluta, L’esperança de vida d’u-
na llebre, una proposta que neix
del joc amb objectes a l’escenari i

la personalitat dels intèrprets, i
que després viatjarà al Mercat de
les Flors de Barcelona.

Camut Band és una altra reco-
neguda formació catalana que es-
trenarà espectacle: Sonoritats. Jor-
di Galí serà present a Girona amb
T, una proposta que explora amb
cordes, escales, troncs i pedres. L’art
del flamenc també estarà present
aquest any al festival: La bailaora
Eva Yerbabuena.

Per segon any consecutiu, i en
les mateixes dates, el projecte
#FF80, amb col·laboració amb El
Graner de Barcelona, donarà visi-
bilitat a la feina de la generació de
joves coreògrafs com El Conde
de Torrefiel.

Laly Ayguadé ha creat Portland,
que es podrà veure en un mateix
passi seguit de Lowland, un treball
agermanat de la prometedora co-
reògrafa Roser López Espinosa.
Stuntman, del jove coreògraf Gui-
do Sarli, serà a Girona.
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Temporada Alta de
dansa amb 12 propostes
Mal Pelo estrenarà «L’esperança de vida d’una llebre» i Sidi Larbi

Cherkaoui, el coreògraf més aplaudit del món, oferirà «4D»
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El Centre Cultural Born ha rebut més de 190.000 visitants al llarg dels
17 dies de portes obertes del mes de setembre. Segons ha informat l'I-
CUB, les dues exposicions del Centre han registrat un total de 50.000
visitants; i l’Auca del Born, l'espectacle inaugural del Tricentenari de 1714
a Barcelona, escrita i dirigida per Jordi Casanovas, ha aconseguit om-
plir al 100% en cadascuna de les 25 funcions realitzades, amb un total
de 12.500 assistents. A partir d’avui, 1 d'octubre, el Centre Born inicia
la seva programació cultural regular i les visites al jaciment, que inclouen
literatura, música, dansa, teatre, conferències, seminaris i altres. 

BARCELONA | EFE

El Centre Cultural Born rep més de
190.000 visitants en 17 dies 

PATRIMONI

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània serà presentada per
l’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, la rectora de la UdG, Anna M.
Geli, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs,
la directora de la càtedra, Mita Casacuberta, Albert Vinyoli i Enric Ca-
sasses, dissabte vinent, a la Casa de la Paraula de la capital selvatana.
La Càtedra Vinyoli estarà situada al segons pis de l’edifici i disposarà d’u-
na sala de conferències, una sala d’estudi i l’espai Vinyoli, un lloc amb
tot el fons que la família Vinyoli va cedir a l’Ajuntament.
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Santa Coloma i la UdG creen la Càtedra
Joan Vinyoli de poesia contemporània

LLETRES

Els joves de la residència Can Font, de la Fundació Astres-Grup Pla-
taforma Educativa, conviden a tots els interessats a presenciar l’entre-
vista pública que faran aquest dijous, dia 3 d’octubre, al cantant Gerard
Quintana, en el decurs d’un acte que se celebrarà a la Lliberia Context
de Girona a partir de les sis de la tarda. Els joves de la Fundació, que pres-
ta atenció social a persones amb discapacitat intel·lectual, treballen des
de fa 4 anys habilitats comunicacionals al taller de ràdio El Cigne Ros-
tit. A partir del 2014 tenen previst penjar els seus programes a la xar-
xa. A la foto: lliurament del certificat de bons periodistes al col·lectiu.
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El taller de ràdio El Cigne Rostit
entrevistarà el cantant Gerard Quintana

COMUNICACIÓ

Plantejada com una conversa
entre l’autor, Jordi Coca i l’Enric Tu-
bert, curador de les exposicions de
l’Espai Mas d’en Dorra, la presen-
tació del llibre El teatre de Josep Pa-
lau i Fabre. Alquímia i revolta
(1935-1958) es va fer dissabte al
Mas d’en Dorra de Fortià. 
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Jordi Coca presenta
llibre a Fortià

LLETRES

Mal Pelo estrenarà obra.

TEMPORADA ALTA


