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BET ALTARRIBA

Marta Arjona, estudiant de 4t de
Comunicació Audiovisual a la
Universitat Rovira i Virgili, ha
dirigit aquesta producció: un ví-
deo-dansa pel seu Treball Final de
Grau. Juntament amb Mei Casa-
bona, la seva professora de dan-
sa durant aquests últims dos anys,
han realitzat aquesta peça audio-
visual de 25 minuts.

Freiheit significa, en alema-
ny, «llibertat». Una idea concep-

tual que dóna visualitat i que lli-
ga perfectament amb l’estètica
del vídeo i del projecte en si. La
Marta ha volgut plasmar aques-
ta llibertat amb la connexió de la
terra i aquest escenari ha estat la
Conca de Barberà.

«Una persona al llarg de la se-
va vida té un procés d’aprenen-
tatge, ha de tenir clars els seus
orígens i s’ha de sentir part de la
natura. Teníem molt clar que les
escenes d’aquesta producció ha-
viend’estarenespaisoberts.Jovisc

a la Conca, a Sarral. Volia que fos
allà», afirma la intèrpret d’aques-
ta producció, la Mei Casabona.

La Mei escenifica la seva emo-
ció i els seus sentiments. Va es-
tudiar Dansa Contemporània a
l’Institut del Teatre. Va ballar en
l’àmbit professional, després va
tornar a estudiar per dedicar-se
pedagògicament i, actualment, té
una escola de dansa: l’Escola Mu-
nicipal DansAra de Sarral.

Han estat moltes hores de de-
dicació, de planificació, de ro-
datge. Molts escenaris, però so-
bretot, les escenes han estat a les
vinyes i als paisatges que ens ofe-
reix la Conca de Barberà. Sense
dubte, una obra carregada de sim-
bolisme. Tant la Marta com la
Mei afirmen que «Ha estat dur,

però també molt gratificant. Hem
après molt de les dues vessants:
la Marta ha après a dirigir una
intèrpret i això li pot obrir mol-
tes portes. Jo, en canvi, també
he passat per situacions de no
poder més, d’estar al límit, so-
bretot mentalment. Però he après
molt de mi mateixa, m’ha servit
com a teràpia, i també en el camp

audiovisual he après moltes co-
ses que desconeixia».

L’estrena d’aquesta produc-
ció es farà aquest dissabte, 5
d’abril, a les 7 de la tarda a la Sa-
la Recreativa de Sarral. També
han preparat una projecció per
commemorar el Centenari de la
Cooperativa de Sarral, per al dis-
sabte 19 d’abril.

CONCA DE BARBERÀ ■ S E R À A L A S A L A R E C R E AT I VA E L D I A 6 D ’A B R I L

Sarral viurà l’estrena de ‘Freiheit’,
una producció de vídeo dansa

Molts escenaris, però sobretot les escenes han estat a les vinyes i als
paisatges que ens ofereix la Conca de Barberà. FOTO: CEDIDA

L’estudiant de la URV Marta Arjona ha dirigit
aquesta producció que reivindica la llibertat i
que està interpretada per Mei Casabona, la
seva professora de dansa en els darrers anys

PRIORAT ■ É S L A T E R C E R A D I A D A PA RT I C I PAT I VA

Escaladei rep una xerrada
del paisatge del Piemont
■ El poder del paisatge i la força
que pot exercir per captar visi-
tants atrets per l’enoturisme i el
turisme cultural van ser els eixos
de la xerrada que va pronunciar,
Marco Devecchi, professor de
Ciències agràries, forestals i ali-
mentàries de la Universitat de
Torí i president de l’Observato-
ri del Paisatge del Piemont (Itàlia).

Aquest dijous, l’expert paisat-
gístic va protagonitzar la ponèn-
cia inaugural, a la sala d’actes de
la Cartoixa d’Escaladei, de la ter-
cera Diada Participativa de la
DOQ Priorat.

Una jornada en la qual també
van intervenir representants del
Consell Regulador i diferents ela-
boradors i viticultors, que van
reflexionar sobre la vinya en cos-
ter i diverses experiències d’eno-
turisme.Marco Devecchi va ex-
plicar com el paisatge ha esde-
vingut un element essencial d’un

nou turisme basat en la tipicitat
ambiental i en l’excel·lència eno-
gastronòmica.

A més, va presentar diferents
experiències de restauració i re-
cuperació del paisatge al Pie-
mont i va detallar diverses ini-
ciatives que es van dur a terme
per valoritzar-lo.

El darrer bloc de la diada par-
ticipativa va servir per conèixer
experiències d’elaboradors i vi-
ticultors relacionats amb el con-
reu de la vinya. Tots ells van mos-
trar les seves experiències en
plantació de vinya en coster i, en
alguns casos, de treball amb ani-
mals a la vinya.

Al final de l’acte, el president
del Consell Regulador, Toni Alco-
ver, i la representant de l’Asso-
ciació Priorat Enoturisme, Isa-
bel Vilà, van signar un conveni
de col·laboració entre les dues
institucions. –E. P.

Marco Devecchi és professor de Ciències Agràries de la Universitat de
Torí i president de l’Observatori del Paisatge del Piemont a Itàlia. FOTO: DT
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