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HISTÒRIA La intimitat dels
guetos jueus, al descobert
Una exposició a París recull 500 imatges que re-
traten la vida als calls, on només els nazis podien
prendre fotografies. 44
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COMUNICACIÓ Frank Blanco assalta
les sobretaules de La Sexta
El presentador català es posa des d’avui al capdavant de «Zapeando»,
un format d’humor que mostra el millor de la televisió. 52

El prestigiós coreògraf belga
Sidi Larbi Cherkaoui ha presentat
aquest cap de setmana a Girona el
seu darrer projecte, 4D, dins el fes-
tival Temporada Alta. El Teatre
Municipal de Girona va acollir
dissabte al vespre l’estrena a l’Es-
tat espanyol del muntatge, que
proposa quatre duets de dansa for-
mats cadascun per un home i
una dona. 

4D condensa la màgia de la
dansa de Cherkaoui en els duets.
Qui és un dels coreògrafs con-
temporanis més influents del món
ha escollit aquests fragments de
peces anteriors ideades entre els
anys 2008 i 2011 per engendrar un
nou muntatge: quatre versions
de l'estira i arronsa entre un home
i una dona plens de l'energia i la
mística que han marcat amb foc la
seva dansa. 

Cada duet respon a un con-
cepte, que la companyia Eastman
s'encarrega de portar a l'escenari
amb quatre dimensions com a fil
conductor: els dos cossos, la mú-
sica i el moviment. 

El primer duet que es va poder
veure a l’escenari gironí va ser
Matter, una seqüència de l'obra
Origine, estrenada al teatre Bour-
laschouwburg d'Amberes l’any
2008.

Sobre l'escenari, Nemo «Levy»
Oeghoede i Daisy Phillips –l'úni-
ca ballarina que repeteix– aparei-
xien acompanyats d'ombres, i en-
tre aquestes, els ballarins s’anaven
convertint en un sofà, una dutxa,
un llit, un penjador, entre altres ob-

jectes amb el rerefons de la rela-
ció entre l'Est i l'Oest. 

És, en definitiva, una oda a
l’omnipresència dels objectes que
ens envolten i al seu paper com a
amortidors de la solitud extrema
del món actual. 

El segon, Pure, va ser un en-
càrrec per al festival de dansa Fla-
menca Dansand i es va represen-
tar per primera vegada el juliol del
2010. 

En aquesta ocasió, els encarre-
gats de recrear-lo de nou sobre l’es-
cenari són els ballarins Guro Na-
gelhus Schia i Veborn Sundby,
que representen els extrems: la
claror i la foscor, l'ànima i l'espe-
rit. Una escena blanca, amb una
broma de fum i un pinzell que ho
cobreix de negre impregnen l’es-
sència del duet.

Entre les dues primeres peces i
els altres dos duets, una projecció.

Un duet d'uns deu minuts amb
música de Sigur Ros. L'audiovisual,
segons explica l’assistent de co-
reografia Nienke Reehorst és «el
cinquè duet», una mena de tran-
sició entre duets que ha de servir
per homogeneïtzar o fer de tran-
sició entre les diverses peces de
dansa.

La tercera coreografia, Sin és
una extensió de l'espectacle Babel
en què Cherkaoui va treballar
conjuntament amb Damien Jalet. 

Es tracta d'una coreografia més
salvatge, que retorna a l'origen
del conflicte entre home i dona.
Navala Niku Chaudhari i Oliver
Tida van ser els ballarins que la
van portar a escena. 

La quarta peça és Faun, una
mica diferent de la resta. La seva
ballarina, Daisy Phillips, va ex-
plicar que és l'única que és una
història en ella mateixa. Música

original de Debussy es mescla
amb sons moderns en una co-
reografia més ballada i més pro-
pera al ballet clàssic. 

El treball de Cherkaoui
Phillips va explicar que treballar
amb Cherkaoui és extremada-
ment gratificant per a qualsevol
ballarí. El coreògraf, comenta la
ballarina, busca que cada ballarí
se senti ell mateix sobre l'escena-
ri i que l'ajudi a desenvolupar
moviments en base a la idea que
té. 

«No és que no tingui idees, és
que ell posa una llavor que vol
veure créixer i et guia al llarg del
camí», va explicar durant l’estada
de la companyia a Girona. 

L'espectacle, pel qual es van
exhaurir les localitats, va arrencar
una llarga ovació del públic del
Teatre Municipal de Girona.
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Les quatre
dimensions del
coreògraf Sidi
Larbi Cherkaoui
El festival Temporada Alta acull l’estrena a

l’Estat espanyol de l’espectacle «4D», en 
què el belga proposa quatre duets  de dansa



Un moment de «Pure», el segon duet que integra l’espectacle «4D». 

ACN

La Sala La Planeta de Girona
acull aquest vespre la segona se-
mifinal de la tercera edició del
Torneig de Dramatúrgia Catalana,
que enfrontarà Marc Artigau i Jor-
di Oriol. Es veuran les cares amb
dos textos llegits pels actors Andreu
Benito, Rosa Renom, Albert Ribalta
i David Vert. El guanyador s’en-
frontarà a la final del 2 de desem-
bre al text de Paco Mir, guanyador
de la primera semifinal. 
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Artigau vs. Oriol al
Torneig de Dramatúrgia

TEATRE

El belga Sidi Larbi Cherkaoui
és un dels coreògrafs
contemporanis més
influents a nivell mundial

L’espectacle estrenat a Girona
recupera fragments de
muntatges anteriors ideats
entre els anys 2008 i 2011

Cada duet respon a un
concepte: els objectes, els
pols oposats o el conflicte
entre l’home i la dona

DOS ARQUEÒLEGS HAN
RECREAT EL JACIMENT SUBAQUÀTIC
MÉS ANTIC DEL MEDITERRANI, el
vaixell Uluburum descobert a Turquia
al 1982, en diverses piscines.
L’objectiu d’Héctor Conget i Andrés
Garcia és mostrar de forma pràctica el
procés d’investigació arqueològica
recreant la descoberta d’aquesta nau
del segle XIV abans de Crist, durant
l’Edat de Bronze. 



L’Edat de Bronze,
reconstruïda a 
la piscina

EFE

Els escriptors Juan i Luis Goyti-
solo, Sergio Ramírez, Fernando
del Paso, Fina García Marruz i
Francisco Nieva figuren entre els
candidats al premi Cervantes 2013,
que es falla demà, i que està con-
siderat com el guardó literari més
important en llengua espanyola. El
premi està dotat amb 125.000 eu-
ros i l’any passat va reconèixer la
trajectòria de José Manuel Caba-
llero Bonald. 
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Juan i Luis Goytisolo,
candidats al Cervantes
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