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Il Balletto di Siena, una
companyia italiana de
dansa fundada l’any 2011
pel coreògraf Marco Batti,
representarà diumenge al
Teatre Municipal de Giro-
na l’espectacle Reshimu,
una proposta innovadora
que conjuga experimenta-
ció i tradició en el llenguat-
ge de la dansa. (19 h, de 12
a 25 euros). La companyia
ha convidat uns vuitanta
alumnes de dansa de tot

l’Estat a compartir un cap
de setmana de formació.

Il Balletto di Siena ha
organitzat per dissabte al
Municipal una classe ma-
gistral per a uns 35 estu-
diants de dansa de les co-
marques gironines ins-

crits prèviament a través
d’internet. Els alumnes
tindran l’oportunitat de
compartir experiències i
coneixements durant un
matí amb els ballarins de
la companyia. Les inscrip-
cions encara són obertes.

Al final d’aquesta classe
magistral, Batti escollirà
uns quants estudiants
perquè acompanyin Il Ba-
lletto di Siena en l’especta-
cle que presentarà di-
umenge, amb una peça
curta que interpretaran
després de Reshimu.

Il Balletto di Siena va es-
tar durant els mesos de
març i abril d’aquest any
fent el Tour Audicions
Spain, on van seleccionar
fins a una cinquantena
d’estudiants de localitats
com ara Sevilla, Màlaga,
Burgos, Gijón, Elx, Ala-
cant, València i Manresa,
que aquest cap de setma-
na també seran a Girona.

Reshimu, inspirat en la
cultura hebraica, vol ser
una reflexió sobre “allò
que queda”, aquell residu
inesborrable que perdura
en el temps després d’una
vivència o un moment es-
pecial, allò que retorna
amb un perfum, una can-
çó o una sensació. ■

a  Actua diumenge al
Municipal, amb uns
vuitanta alumnes de
dansa de tot l’Estat

Il Balletto di Siena, a
Girona amb nous valors
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Una imatge de l’espectacle ‘Reshimu’ ■ ARXIU

“Si existeix una cadira
Barcelona, per què no pot
haver-hi un banc Bernar-
des?” La resposta a aques-
ta pregunta és un seient
expressament pensat per
a la sala d’actes de la casa
de cultura Les Bernardes
de Salt i creat pel presti-
giós dissenyador indus-
trial Andreu Carulla, co-
negut especialment per la

seva fructífera col·labora-
ció amb el Celler de Can
Roca des del 2009.

El banc Bernardes es va
presentar ahir al vespre a
la casa de cultura, junta-
ment amb una exposició
que, dins l’espai Laborato-
ri, fa visible el procés de
treball que ha seguit Caru-
lla per desenvolupar el
banc Bernardes, a partir
de tota una sèrie de refe-
rents conventuals, cine-
matogràfics, etcètera, re-
lacionats amb la llarga his-
tòria de l’edifici de Les Ber-
nardes. El banc, però, neix
amb la perspectiva de dis-
tribuir-se més enllà del
centre cultural saltenc. ■

Les Bernardes
presenta el seu
propi seient

X. Castillón
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a El banc Bernardes
ha estat concebut pel
dissenyador industrial
Andreu Carulla

El banc Bernardes,  amb Andreu Carulla i el director de la
casa de cultura Les Bernardes, Robert Fàbregas ■ J. SABATER

Els projectes Hipnosi,
d’Adrià Ciurana, i A la de-
riva, de Jordi Isern, són els
guanyadors de la convoca-
tòria 2014/2015 del pro-
grama Exposicions viat-
geres, que impulsa la Dipu-
tació de Girona. En total, a
la convocatòria s’hi van
presentar tretze projectes
d’artistes provinents del
conjunt de les comarques
gironines, la majoria dels
quals centrats en l’art de la
pintura i algun en l’escul-
tura.

El projecte titulat Hip-
nosi, d’Adrià Ciurana (Fi-
gueres, 1985), recull una
sèrie de vanitates, cons-
truïdes a base de paper de
rebuig, de fragments
d’embalatges i d’altres pic-
togrames com ara codis de
barres, gramatge dels ous,
de la carta de colors, etc.
L’objectiu de l’obra és
plantejar una reflexió en-
torn del concepte de reci-
clatge i de la recopilació in-
finita de residus. El jurat
ha elegit aquest projecte
com un dels dos guanya-
dors “pel risc que assu-
meix en el seu discurs, per

la seva capacitat de comu-
nicar amb pocs elements i
materials i pel seu afinat
sentit de la ironia, que so-
vint aconsegueix ser
transcendent”.

Per la seva banda, Jordi
Isern (Barcelona, 1962),
resident a Sant Iscle d’Em-
pordà, proposa un projec-
te que parteix d’una acció
personal realitzada en ai-
gües cubanes l’any 2013,

consistent a abandonar
17 pintures a la deriva, en-
capsulades hermètica-
ment, i deixar completa-
ment a l’atzar el contacte
final amb algun possible
espectador. Isern proposa
un joc de desorientació,
una modulació diferent en
la relació entre l’art i l’es-
pectador. El jurat declara
que ha escollit aquest tre-
ball “per la llarga i cohe-

rent trajectòria de l’artis-
ta, que ha sabut compagi-
nar el format tradicional
de la pintura amb altres
formats artístics contem-
poranis com ara l’art pú-
blic i la instal·lació”.

Una d’aquestes dues
exposicions s’inaugurarà
a la Casa de Cultura de
Girona el setembre
d’aquest any i l’altra, el se-
tembre del 2015. ■

a Els dos artistes són els guanyadors de la convocatòria a Una d’aquestes
dues exposicions s’inaugurarà a la Casa de Cultura al setembre i l’altra, el 2015

‘Exposicions viatgeres’ per
a Adrià Ciurana i Jordi Isern
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Detall d’una de les ‘vanitates’ que conformen el projecte ‘Hipnosi’ d’Adrià Ciurana ■ DDGI

10.000 km s’estrena avui
a la cartellera amb l’aura
de fenomen cinematogrà-
fic. Malgrat el seu ajustat
pressupost, el film de Car-
los Marqués-Marcet es va
convertir en la gran gua-
nyadora del Festival de
Màlaga amb cinc premis:
millor pel·lícula, director,
actriu, guió novell i crítica.
Aquest vespre, a la sessió
de les 20.15 h, el seu direc-

tor, el productor Tono Fol-
guera i els actors David
Verdaguer i Natalia Tena
(coneguda per la seva par-
ticipació a Juego de tronos
i la saga Harry Potter)
presentaran la pel·lícula al
Cinema Truffaut. ■

L’equip de ‘10.000
km’ aterra avui al
Cinema Truffaut
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a Els actors David
Verdaguer i Natalia
Tena presentaran la
sessió de les 20.15 h

Natalia Tena ■ ARXIU


