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Punyent i actual debat terrorista
«Els justos» va omplir fins dalt L’Estruch en dues funcions
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La versió actualitzada d’Ai Galliner té una espectacular posada en escena

REDACCIÓ

La companyia sabade- 
llenca Al Galliner va esgotar 
les entrades de divendres i

a L'Estruch amb Els justos, un 
conegut text d ’Albert Camus 
sobre un cas de terrorism e (i. 
sobreto, les seves motivaci
ons) que dóna moltes eines i

escenografia de gran efecte i 
una interpretació m olt aplau
dida. el muntatge dirig it per 
Albert González es va apuntar 
un èxit to t reobrint la discussió

quasi també les de d issabte arguments pel debat. Amb una sobre un tema tan actual

FLAIXOS

►  Xerrada de Gerard 
Pastor sobre la música al 
cinema i la seva creació

Aquest d im arts, a les 
19.30h, la nova sessió  de 
«Didàctiques Musicals» 
de Joventuts M usicals a 
l'Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach (Indústria,

18) girarà al vo ltant de 
«El paper de la música en 
el cinema i el seu procés 
de creació*. La impartirà 
Gerard Pastor en dues 
parts: el nivell tècnic del 
procés de composició d'una 
banda sonora i una anàlisi 
exhaustiva d ’escenes i 
músiques (gratuït).

Jam-session de jazz, 
blues i boogie-woogie al 
Raval de Dins

El Jam Session ofereix una 
nova cita de jazz. blues i 
boogie en viu dimecres (22h) 
al número 12 del Raval de 
Dins, en form at de 'jam- 
session' amb Lluís Coloma.
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Actuació de luxe al The Wild Geese amb Yossarian

El grup londinenc Yossarian va actuar d issa
bte al The Wild Geese, dins la gira de pre
sentació de seu àlbum de debut. The little  we 
know. El públic d ’aquest pub irlandès de la

plaça de l'Àngel va gaudir d 'una actuació de 
luxe, amb una banda de renom internacional 
que en poc més de dos anys s'ha fe t un nom 
im portant dins del panorama musical ‘indie '.
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Marta Carrasco, a «B.FIowers», recentment a L’Estruch

Crèdit personal per 
al talent contrastat

Montse Barderi

Marta Carrasco ha tor
nat a fe r una obra 
només a l’abast de 

les grans artistes. Creadora, 
com és, d 'un llenguatge propi, 
d ’un univers precís, d 'im atges 
impactants plenes de signifi
cats i, el deix, final i ineludible 
d ’haver estat testim oni d ’una 
gran obra.

Estem parlant de B. Flowers, 
el seu darrer treball, creat a 
l'Estruch í estrenat a Tempo
rada Alta de Girona. Les críti
ques, un cop més, deixen la 
seva obra bé i un públic fidel 
la seguirà. Però el que potser 
no es dirà. i val la pensa que 
se sàpiga, és que Marta Car
rasco ha hagut de demanar un 
crèdit personal per poder fer 
possible aquesta obra. Estem 
parlant de 2 5 .000  euros, una 
quantitat molt petita per tirar 
endavant un espectacle però 
prou diners per arruïnar auto- 
nòmicament a una persona. 
Uns diners que la creadora 
necessita, directament, per 
pagar els sous de l ’equip que 
treballa per ella. un equip de 
primera línia d isposat a fer-ho 
a un preu molt més baix del 
que li tocaria. Uns diners que 
sap que potser no pot retornar 
al banc perquè les condicions 
dels teatres on actua són a 
taquillatge amb aforaments 
lim ita ts.

Aquesta situació sembla 
pròpia d'algú que comença, 
que ha d 'arriscar i dem ostrar 
alguna cosa. que cregui en ella

mateixa i se la jugui. Però es 
que estem  parlant de Marta 
Carrasco. El bo i m illor de la 
dansa catalana, estem  parlant 
d ’una senyora que ha guanyat 
el Premi Nacional de Dansa, 
amb un munt de premis MAX 
i és reconeguda internacional
ment.

Potser valdria la pena revi
sar la política de subvencions 
culturals d 'aquest país, tan 
petit, però sovint tan mesquí 
i m iserable. Saber qui i per
què rep subvencions i com és 
possible que a rtis tes d 'aquest 
nivell hagin, directament, de 
sobreviure. Això sí, amb ta lent 
i capacta t per fer obres de la 
dignitat i la força que és capaç 
de fer ella.

Algú recorda el cinema de 
Marta Balletbò amb obres del 
nivell de Sevigné? Ja fa temps 
que no en sabem res, potser ja 
està cansada d'haver de lluitar 
per fer cada pel·lícula.

M ’agradaria, simplement, 
que tinguéssim  en compte que 
fer país no només és sortir 
amb samarreta de colors, fer 
l ’onada, cridar consignes. Fer 
país, és o hauria de ser, defen
sar i tenir cura dels nostres 
creadors consagrats, de ta len t 
contrastat. Només així, serem 
el país, progressista, europeu i 
culta que tan t ens agrada ima
ginar que som. En això, sem
bla que som més aviat l ’Espa
nya de la pandereta que tant 
critiquem  i de la qual tan t ens 
volem diferenciar ■


