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Ajuntament de 
la Selva del Camp

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de la Selva

del Camp, en sessió de data

23.09.2013, va acordar publicar i

sotmetre a informació pública l’a-

vanç del Pla d’ordenació urbanísti-

ca municipal (POUM), que inclou

l’informe de sostenibilitat ambiental

preliminar, pel termini de quaranta-

cinc dies.

La consulta de la documentació es

pot realitzar a les oficines de l’A-

juntament de la Selva del Camp,

plaça Major, núm. 4, de dilluns a di-

vendres feiners de 09.00 a 14.00 h,

i a la plana web http://poum.lasel-

vadelcamp.cat.

Contra aquests acords, en tractar-

se d’actes administratius de tràmit

no qualificats, no procedeix la in-

terposició de cap tipus de recurs.

La Selva del Camp, 

25 de setembre de 2013
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Marta Car-
rasco es con-
verteix en un
ram de flors
per ser rega-

lat que, al cap de pocs
dies, mor perquè li han ta-
llat les cames. Així és la
poesia contundent de la
coreògrafa Marta Carras-
co. No deixa indiferent. Si
fa uns anys imaginava un
món de persones estrafe-
tes intentant sobreviure,
ara la seva lletjor té una
fragància inequívoca.
Avui estrena B. Flowers a
La Planeta, dins del festi-
val Temporada Alta. Farà
temporada al Tantaran-
tana de Barcelona a partir
de la setmana vinent.

Referenciant Eduardo
Galeano, Carrasco s’ha
proposat “posar una mica
de vellut enmig de tant pa-
per de vidre”. Per Carras-
co, és innegable el paral·le-
lisme de les flors amb les
dones. Tot i la negror amb
què habitualment tenyeix
les seves peces, la coreò-
grafa tanca B. Flowers
amb un vers de Salvat-Pa-
passeit: Res no és mesquí.
Però no amaga la duresa
de ser guapa com una flor. 
La peça està carregada
d’un llenguatge en què
s’amunteguen moviment,

imatges preciosistes, pa-
raula, un univers sonor
barroc per les innombra-
bles insercions sonores de
peces musicals o bé de can-
çons tendres i infantils,
gravades amb la mateixa
Carrasco, que es repetei-
xen, ara com un joc, ara
com un mantra dolorós.

Majo Cordonet i Anna
Coll intervenen en l’espec-
tacle. Totes dues ja van
participar en Dies Irae en
el Rèquiem de Mozart
(2009). Marta Carrasco
assegura que el protago-
nisme és coral, cadascú és
protagonista al 33%. La
coreògrafa aprofita els va-
lors diferencials de cada
artista. Així, per exemple,
de Cordonet n’extreu el
seu parlar argentí. Coll
admet la dificultat d’ac-
tuar en les obres de Car-
rasco, en què és impres-
cindible “transmetre des
de l’escenari, has de
transcendir molts límits,

per això els seus especta-
cles traspassen, tenen
una intensitat brutal”.

B. Flowers –inicial-
ment el títol era Bijoux
(the flowers)– té prevista
una notable gira, abans
d’estrenar, fet que demos-
tra la confiança que gene-
ren els muntatges de la ba-
llarina. Després de les tres
setmanes al Tantaranta-
na de Barcelona, té gira
programada a Terrassa,
Mèxic, Tolosa, Lasarte i
Segòvia. Carrasco cus
amb tiretes la fragilitat. ■

La coreògrafa du a Temporada Alta una
peça amb la violència de gènere de fons

Carrasco treu
sang de la flor
Jordi Bordes
BARCELONA

Marta Carrasco, en una explícita imatge de ‘B. Flowers’, que
estrena avui a La Planeta de Girona ■ DAVID RUANO

“Les obres de
Carrasco tenen
una intensitat
brutal perquè
a l’escenari has
de transmetre”

Concedits els Cruïlla
infantil i juvenil
M. Àngels Juanmiquel Rovira
va guanyar ahir el premi El
Vaixell de Vapor 2013, dotat
amb 15.000 euros, amb
l’obra La vergonyosa excusa
de la hiena, mentre que Pau
Joan Hernàndez va guanyar el
premi Gran Angular 2013, do-
tat amb 15.000 euros, amb
l’obra La balada del funicular
miner. M. Àngels Juanmiquel
Rovira és llicenciada en filolo-
gia i escriptora de literatura
infantil i juvenil. Entre les se-
ves obres hi ha Obre bé els
ulls, Marina...!, Set desitjos i
un regal, El pot de les enrabia-
des i La Lluna a la butxaca. Ha
guanyat el premi Mercè Lli-
mona i el premi Crítica Serra
d’Or amb Vet aquí un pèl, i el
segon premi Barcanova de li-
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teratura infantil i juvenil amb
El dia del voltor. A La vergo-
nyosa excusa de la hiena, l’au-
tora dóna el protagonisme a
en Pep, un nen que s’agafa
molt malament que el pare i
la mare decideixin marxar de
la ciutat per anar a viure a pa-
gès. Pel que fa a Pau Joan
Hernàndez, és escriptor, tra-
ductor i crític de llarg recorre-
gut amb títols com ara L’om-
bra del Stuka (1998), premi
Crítica Serra d’Or 1999 i pre-
mi de la Institució de les Lle-
tres Catalanes del 2000.
L’obra guanyadora transcor-
re a la vall de Tamasca, on ar-
riba una nova professora de
matemàtiques per fer classes
en un institut que a l’hivern
queda aïllat. ■ REDACCIÓ

Músics com ara Joan Manuel
Serrat, Marina Rossell, Núria
Feliu o Gerard Quintana, i
també familiars, amics i el
conseller Mascarell van aco-
miadar-se ahir a les Corts del
bateria i lletrista de la Com-
panyia Elèctrica Dharma, Jo-
sep Fortuny, mort dimarts
als 61 anys. En la cerimònia,
breu, no hi va faltar música
i poesia. ■ ORIOL DURAN
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Músics i amics
diuen adéu a
Josep Fortuny
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