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TELEVISIÓ Albert Espinosa
idea «Lucas» per a Antena 3
L’escriptor i pare de «Polseres vermelles» 
trasllada ara l’acció en un hospital psiquiàtric 
en una sèrie d’acció i sense nens. 52
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MÚSICA Sergio Dalma firma el seu
disc «Cadore 33» al Media Markt
Els fans del cantant van acudir a la cita per endur-se un exemplar del
seu nou àlbum personalitzat per la mà de l’artista. 42

Temporada Alta va presentar la
tercera edició d'una Setmana de
Programadors / Setmana de
Creació Contemporània que in-
clou onze espectacles, set dels
quals són catalans i que se cele-
bra aquest cap de setmana vi-
nent. La Setmana de la Creació
dirigida a programadors inter-
nacionals presentarà produc-
cions d'artistes catalans com Ro-
ger Bernat, Cabo San Roque o
Jordi Galí amb altres d'artistes de
fora com Rodrigo García i Eva
Yerbabuena. En aquest cap de
setmana es podran veure sis es-
pectacles de teatre, quatre de
dansa i un de música. El coordi-
nador de la Setmana, Narcís Puig,
va destacar que el número de
programadors que acudiran a
la Setmana ha augmentat fins ar-
ribar als 70.

L'objectiu, va explicar el di-
rector de Temporada Alta, Sal-
vador Sunyer, és «buscar dos o
tres espectacles de fora que si-
guin l'esquer i després farcir-ho
amb espectacles potents d'aquí»
que programadors internacio-
nals «volen venir a veure».

Las obres que es portaran a
terme són Fauna de Romina
Paula avui i demà a El Canal; Dai-
sy de Rodrigo García que es re-
presnta avui al Teatre de Salt; Es-
cenas para una conversación des-
pués del visionado de una pelí-
cula de Michael Haneke, d’El
Conde de Torrefiel demà diven-

dres a la Sala Planeta; Re-pre-
sentació. Numax de Roger Bernat
dissabte vinent al Centre Cultu-
ral la Mercè; un dia en què tam-
bé es podrà veure Bestiari de
Cabo San Roque al Teatre de
Salt; la bailaora Eva Yerbabuena
amb el muntatge Ay! al Teatre i T
de Jordi Galí a la Sala Planeta. El
diumenge tindran lloc els es-
pectacles Portland + Lowland,
d'Ayguadé & Morau i López Es-
pinosa a la Sala La Planeta, Stunt-
man d'Umma Umma Dance al
Casino de Girona i Cineastas de
Mariano Pensotti a El Canal.

Com ha explicat el festival, el
projecte «FF80» continua for-
mant part de la Setmana de Crea-
ció Contemporània. En col·la-
boració amb El Graner, aquest és

un projecte de seguiment i suport
a tota una generació de joves
coreògrafs nascuts sobre els 80
que han realitzat la seva forma-
ció i començat la seva carrera
amb un peu a Catalunya i l'altre
en algun país estranger que els ha
servit de pont. 

«FF80» inclou trobades de
treball entre aquest grup de crea-
dors i la presentació de quatre es-
pectacles: Escenas para una con-
versación después del visionado
de una película de Michael Ha-
neke, Portland, Lowland i Stunt-
man. «Són el jovent que consta
de gent molt bona que treballa a
fora i que haurien de treballar a
casa i venir aquí», va assegurar
Sunyer.

La Setmana dels Programa-

dors també organitza per tercer
cop una jornada professional in-
ternacional, que servirà per a
presentar alguns projectes de
producció proposats per institu-
cions del país i estrangeres. 

Entre altres presenten espec-
tacle institucions com el Théâtre
Ôdeon de Paris i el Kunsten Fes-
tival des Ars de Brussel·les i es
presenten perfils d'artistes com
Blaï Mateu o Angélica Liddell.

Aquest any, per primera ve-
gada, hi haurà presentacions
d'espectacles que es preveuen
només per a professionals: El
policía de las ratas, dirigida per
Àlex Rigola, i presentacions en
format de work-in-progress dels
propers proyectes de Xavi Bo-
bés/Playground i de Pere Faura.

Narcís Puig va remarcar l'aug-
ment en el número de progra-
madors respecte l'any passat que
han arribat a 70. Va apuntar que
baixen els programadors que ve-
nen de l'Estat i augmenten els
que venen de fora. Així mateix, hi
ha representants de 10 països i un
increment de programadors de
llatinoamerica.

Per la seva part, el director de
l'Area de Creació de l'Institut Ra-
mon Llull, Damià Martínez, va
destacar que la Setmana és una
«bona ocasió pel contacte i fer
d'aparador dels artistes d'aquí i
obrir les portes a les possibilitats
de negoci perquè aquestes pro-
duccions puguin viatjar a l'es-
tranger».
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La Setmana de la Creació porta
onze artistes a Temporada Alta

Proposa una mostra amb set espectacles catalans amb Roger Bernat o Jordi Galí

D’esquerra a dreta Damià Martínez, Salvador Sunyer i Narcís Puig.

ACN Josep Agustí

TÈCNICAMENT
EXUBERANT

KHATIA BUNIATISHVILI
Piano. Chopin, Liszt, Ravel i Stravinski:

Dimarts 19 de novembre. Auditori de
Girona. Sala de Cambra. 

’Auditori va acollir di-
marts un d’aquells con-
certs que abans que tin-

guéssim aquest equipament
molts haurien corregut a sentir
a Barcelona. I el desplaçament
hauria estat justificat perquè
Khatia Buniatishvili va demos-
trar que és una de les millors pia-
nistes del món, d’aquest nostre
món. És a dir, la georgiana en-
caixa perfectament en el model
d’intèrpret més buscat avui, mo-
del que impera especialment a
l’hora de coronar mediàtica-
ment sopranos i pianistes. 

I és així perquè Buniatishvili
té un currículum sensacional,
una capacitat tècnica extraordi-
nària, i a més supera el que avui
sembla un requisit: té molt bona
presència. Però això per tocar
Chopin, Liszt, Ravel i Stravinski
hauria de ser indiferent. Per
aquest motiu tants pianistes van
de negre, per donar tot el pro-
tagonisme a la música. Vestidets
i sabatetes de tacó, avui dester-
rats com a obligació de les pla-
tees, a l’escenari d’un auditori
són accessoris.

El cas és que l’exhibició tèc-
nica de la georgiana a la Sala de
Cambra, sobretot després de la
pausa, està a l’abast de molt
pocs però, sobretot en la primera
part i particularment en la mar-
xa fúnebre de Chopin, es va no-
tar que Buniatishvili a dia d’avui
no té l’expressivitat d’altres in-
tèrprets que han passat per Gi-
rona, com Alexei Volodin. 

Penso que dimarts li va faltar
pes i profunditat en la interpre-
tació, potser perquè la capacitat
de comunicació artística és un
camí que es fa amb els anys. Si
Buniatishvili torna a Girona con-
fio que llavors interpretarà a
l’alçada de com executa, encara
que ja no encaixi tan bé en el
perfil que avui se sobrevalora.
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Un moment de la presentació. 

DdG

El Bòlit explica una experiència
innovadora de turisme i cultura

Bòlit, Centre d’Art Contemporani
de Girona va presentar ahir a Bar-
celona l’experiència de posar en re-
lació l’art contemporani i el turis-
me amb motiu de l’exposició Viat-
ge Extra-Ordinari, dins la trobada
intersectorial de les indústries
creatives i culturals amb el turisme
organitzada per Barcelona Media
en el marc de l’European Creative
Cluster Lab, que té per objectiu mi-

llorar les eines de gestió dels clús-
ters creatius a Europa. El Bòlit ha
estat convidat com a experiència
innovadora de connexió de la cul-
tura amb el turisme en relació
amb l’exposició 21 de març al 30 de
setembre en diferents espais ex-
positius de Girona i Figueres i en
5 hotels de la ciutat de Girona: Ho-
tel Peninsular, AC Bellavista, Ho-
tel Nord 1904, Hotel Ciutat de Gi-
rona i Hotel Gran Ultònia. 
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