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WALTZ
Direcció: Marta Pazos. Intèrprets:

Marta Pazos, Jose Díaz i Hugo Torres.
Producció: Voadora. Lloc: Sala La Planeta
(Girona) � DIa:  Divendres 1 de
novemnbre. Festival temporada Alta.


amor, aquest estrany ob-
jecte no identificat que,
per defecte, la humanitat

porta adherit a la seva naturalesa,
ha estat sempre un tema recurrent
en el món de l'art. Ja sigui mitjan-

çant la música, el cinema, la pin-
tura, la literatura o les arts escèni-
ques, l'individu ha intentat, sense
gaire èxit, entendre'l, analitzar-lo
i explorar-lo. El perquè una sèrie de
situacions es repeteixen una i al-
tra vegada, quan se suposa que
som capaços d'aprendre dels er-
rors, cosa que desencadena un
conjunt de conseqüències sovint
desagradables, és un misteri al
qual ni tan sols Iker Jiménez ha es-
tat capaç donar respostes vàlides.

Marta Pazos, responsable de la
direcció i també protagonista de
Waltz, que fins avui diumenge es
pot veure a la La Planeta de Giro-
na, tampoc té respostes científi-
ques que expliquin els motius que
porten els humans a actuar amb
tanta irracionalitat davant d'a-
quest sentiment. No obstant això,
la companyia gallega Voadora el

que sí sap és entrar dins les entra-
nyes de l'amor, per riure-se'n, dis-
seccionar-lo i relativitzar-lo. A tra-
vés de tres esplèndids actes, sen-
se cap sòlid fil argumental ni pre-
textos prefabricats, aquesta obra
parla de l'amor utilitzant un llen-
guatge tan singular com sarcàstic.

Parodiant aquelles famoses fa-
ses que, qui més qui menys ha ha-
gut de superar en més d'un ocasió,
Marta Pazos, Jose Díaz i Hugo
Torres no dubten a mofar-se dels
tòpics, tot situant l'espectador en
un escenari carregat de poesia,
frescor, molta música i grans dosis
de surrealisme. En aquest espai, el
romanticisme es tenyeix de colors
absurds mentre que les cançons
esdevenen l'argument ideal per ex-
plicar tot allò que, en realitat, no es
pot explicar. L'amor a tres bandes,
la importància del sexe o la data de

caducitat d'una relació són alguns
dels aspectes que apareixen i des-
apareixen, gairebé sense fer soroll,
sobre un escenari senzill que juga
en tot moment amb les llums i les
ombres.

Els gestos i les cançons que,
des de bon principi ja sorprenen
l'espectador, són transcendentals
a l’hora d'articular una peça que,
en només seixanta minuts, trans-
forma la perspectiva tradicional del
que s'entén com a obra teatral. La
història queda en un segon pla ce-
dint tot el protagonisme a l'absur-
ditat, la ironia, l'humor i l'elegàn-
cia. Sorprenent, imprevisible i re-
alment innovadora. Els Voadora
proposen una nova manera d'en-
tendre les arts escèniques, més en-
llà del subjecte i el predicat, amb
un resultat fascinant que captiva
l'espectador. Hilarant. 
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Cues de més de quatre hores
van haver de fer ahir els aficionats
que volien accedir al Saló del
Manga de Barcelona, que va sus-
pendre la venda d'entrades anti-
cipades i en taquilla davant la
massiva afluència de visitants que
registrava des de primera hora
del matí el recinte firal de Mont-
juïc.

Amb l'aforament complet i cen-
tenars de persones esperant pa-
cientment al carrer per poder ac-
cedir al saló, l'organització va de-
cidit cancel·lar fins avui la venda
d'entrades en taquilla. A més a
més, la venda anticipada a través
de Ticketmaster i El Corte Inglés
ha quedat «definitivament» sus-
pesa.    

Fins ara, el recinte de La Farga
de L'Hospitalet de Llobregat aco-
llia aquest saló, encara que l'espai
s'havia quedat petit per donar ca-
buda al cada cop més gran nom-
bre d'«otakus» (fans) del manga i
l'anime. Per això, el saló s'ha tras-
lladat aquest any als pavellons 1 i
2 de la Fira de Montjuïc, on ha du-
plicat el seu espai, en passar de
17.000 a 35.000 metres quadrats de
superfície.  

Tot i així, el saló, que va obrir di-
vendres les seves portes, s'ha vist
desbordat per la gran afluència de
visitants, fet que ha obligat als
organitzadors a suspendre la ven-
da d'entrades i a regular l'entrada
al recinte en funció de les sortides
que s'anaven produint.

Twitter bullia de crítiques
Això va provocar cues a l'exterior
de la fira de més de quatre hores
i les queixes de molts dels afectats,
que a través de la xarxa social
Twitter han expressat el seu ma-
lestar i les seves crítiques a l'or-
ganització.  «Molt trist i molt mal
organitzat. Em deixo una pasta en
viatges i allotjament i sense ganes
de tornar per fer cua. Penós», la-
menta l'usuari de Twitter Rober
(@rNiubo).  L'usuari Niea Chan
assegurava: «Nosaltres a tornar a
Lleida, amb entrada anticipada i
sense entrar, després d'hores de
cua... indignant!».

Altres aficionats, com Anna
(@LTKer), ironitzaven sobre els
problemes d'accés al saló: «Què hi
ha més llarg que la cua de l'atur?
La cua del #SalonMangaBarce-
lona. Llogueu més pavellons».

El Saló del Manga de Barcelo-
na és el tercer en importància
dels que se celebren fora del Japó,
per darrere del de Hong Kong i el
de París. 

L'esport és l'eix temàtic que
vertebra aquesta dinovena edició
del saló, que tancarà demà les
portes.
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El saló del
Manga es veu
desbordat i ha
de suspendre la
venda d’entrades

El jurat de la primera edició del
concurs de fotografia Picglaze Pho-
to Prize, format per l'escriptor Juan
José Millás i els fotògrafs Ouka
Leele i José Manuel Ballester, entre
d'altres, ha elegit la imatge del bar-
celoní Albert Alsina com a gua-
nyadora per la seva capacitat per ex-
plicar una història. La tardaés la fo-
tografia que s'ha emportat el primer
premi, de 10.000 euros, un concurs
en el qual han participat més de
6.000 fotògrafs de 30 països dife-
rents, organitzat per l'editorial i
galeria La Fàbrica i Picglaze, una
marca espanyola que proposa una
nova tecnologia d'impressió de fo-

tografia.
«Va haver-hi unanimitat sobre la

guanyadora, no ja perquè fosa ca-
tegòrica, sinó perquè explicava
una història. I no una història qual-
sevol, sinó la nostra, la de vostè i la
meva, així com la de qui tingui el va-
lor d'entrar-hi», va comentar Juan
José Millás en el lliurament de pre-
mis.

Aquest concurs busca imatges
«amb ànima, que expliquin histò-
ries», que estiguin carregades de
sentiment i que siguin una crida a
indagar en les vides dels personat-
ges que hi queden immortalitzats.

Fotografies seleccionades per
un jurat format, a més de per Millán

i els fotògrafs guardonats amb el
Premi Nacional de Fotografia Ouka
Leele i Ballester, per Eugenio Re-
cuenco, Lleó d'Or en el Festival de
publicitat de Canes del 2005, i Jor-
di Socías, editor gràfic en el diari El
País durant més de 15 anys.

«Vaig participar en el jurat per-
què sóc un curiós de la fotografia.
En un món en el qual vivim asset-
jats per la imatge no se'ns ensenya
a l'escola a llegir-les. Així que m'he
aproximat a la lectura de la imatge
des de la ignorància», va comentar
Millás. «El conjunt premiat, se-
gons la meva opinió, és una com-
binació interessant de categories i
anècdotes, o de tàctiques i estratè-

gies, tot plegat articulat per dos o
tres imatges que queden a la fron-
tera entre una cosa i una altra», va
destacar Millás.

Una iniciativa que té vocació de
continuar i que neix de les mans de
Picglaze, que presenta un nou mo-
del d'impressió de fotografies apor-
tant-los «volum, lluminositat, un as-
pecte tridimensional, i a més acon-
segueix abaratir el producte», des-
taca Jorge Martínez, responsable de
comunicació de Picglaze.  «Estem
aprenent a expressar-nos amb un
llenguatge diferent, perquè els límits
del nostre llenguatge són els lí-
mits del nostre món», va comentat
el finalista,  Juan Luis García.
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El fotògraf barceloní Albert Alsina
guanya la primera edició del Picglaze

Al concurs, dotatamb 10.000 euros, s’hi van presentar més de 6.000 fotògrafs de 30 països

DIARI DE GIRONA

El musical gironí IsaVel va omplir divendres de gom a gom el teatre de
Sant Feliu de Guíxols. El musical, una gran obra coral, tracta de la vida de la
primera catalana sindicalista, la calongina Isabel Vila (1843-1896) que va
viure a Llagostera. Des de la seva estrena a començaments d’octubre ha
sigut vist ja per unes dues mil persones. Hi participen 10 actors professionals
i 15 músics en directe.



«IsaVel» omple el teatre de Sant Feliu de Guíxols

El documental The Punk Singer,
sobre Kathleen Hanna, una de les
icones del moviment feminista
punk Riot Grrrl, s'ha alçat amb el
premi a la millor pel·lícula del fes-
tival de cinema documental mu-
sical In-Edit 2013.

Segons va informar ahir l'orga-
nització d'aquest festival, que se ce-
lebra a Barcelona, el documental
sobre Kathleen Hanna, dirigit per
Sini Anderson, ha convençut el ju-
rat com a millor documental in-
ternacional per, a través d’entre-
vistes agudes i perspicaces, com-
binar «amb habilitat els aspectes
personals i polítics» que han ca-

racteritzat la vida de l'artista.
Música, activista i escriptora,

Hanna, que va liderar en la dèca-
da dels 90 la banda Bikini Kill,
abans de fer incursions en àlbums
en solitari com Julie Roí, va tenir un
paper molt actiu per reactivar el fe-
minisme a través del moviment
Riot Grrrl.

Per la seva banda, el premi al
millor documental nacional se
l'ha endut Triana Pura y Pura,
dirigit per Ricardo Pachón, en el
qual retrocedeix als anys 50, quan
els gitanos de Triana van ser ex-
pulsats d’aquest barri sevillà. L’a-
ny 1982 es reunirien per celebrar
la seva darrera gran festa.
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Un documental sobre la
feminista-punk Kathleen
Hanna s’endú l’In-edit


