
LAURA FANALS

Maxim 

En Maxim i la seva família visiten Lloret per primera
vegada amb l’esperança de passar-hi uns dies de
tranquil·litat i relaxat. Tenien molt clar que venien
aquí «a descansar» i això és el que estan fent: anar
a la platja, dormir i sortir de compres són les seves
activitats principals. El seu fill, a més, surt a les nits,
mentre que en Maxim i la seva dona prefereixen
quedar-se a l’hotel. 

Per què ha escollit Lloret per passar les seves va-
cances?  

En realitat, jo només buscava un lloc on pogués des-
cansar. i aquí em va bé perquè puc anar a la platja, beu-
re, anar de compres i disfrutar de la tranquil·litat. Està
molt bé, i a més a més el lloc és bonic. 

Quants dies es queden? 
Ens allotgem la meva dona, el meu fill i jo durant tres

setmanes en un hotel. 

Li ha semblat una localitat bonica? 
Sí. Bé, hem vist que hi ha molts turistes, però jo crec

que és normal. Per la mida que té i tots els atractius que
ofereix, és normal que hi hagi tanta gent. i de fet, nos-
altres tampoc ens podem queixar, perquè també
som turistes. 

A què dedica aquests dies de vacances?  
Abans que res, la meva dona i jo dormim molt. Tam-

bé sortim a passejar, anem a la platja... En canvi, el meu
fill aprofita per sortir a les nits, i ens diu que l’ambient
per aquí està molt bé. 

Creuen que la vida aquí és cara? 
No, és normal. Res de l’altre món. 

Han provat la gastronomia local? 
El menjar no, però la beguda sí. L’altre dia vam beu-

re sangria i ens va semblar fantàstica. 

Què és el millor de Lloret?
La seva gent. Tothom que ens hem trobat ha estat

molt amable amb nosaltres, tant la gent d’aquí com els
altres turistes. i això s’agraeix molt. 

I alguna cosa que els hagi disgustat? 
És difícil de dir... En realitat, crec que de moment

m’ha agradat tot. No tinc cap queixa. 
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EN MAXIM, LA
SEVA DONA I EL
SEU FILL HAN
VINGUT A LA
COSTA BRAVA
PER BUSCANT
RELAX I
TRANQUIL·LITAT.
A MÉS, S’HAN
TROBAT QUE
LLORET ÉS
«MOLT BONIC» I
ELS PERMET
FER LLARGUES
PASSEJADES. 

«Per la mida de Lloret
i els seus atractius, és
normal que hi hagi
molts turistes» 

Origen: 
Rússia 

Estiueja 
a: 

Lloret 
de Mar
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Sant Feliu de Guíxols dóna avui el tret de sor-
tida a la seva Festa Major amb un pregó que ani-
rà a càrrec de l’Ateneu Deportiu Guíxols, que ce-
lebra el seu centenari. La cita serà a les vuit del
vespre davant de l’Ajuntament. Abans, però, la
diversió haurà començat a les sis de la tarda, amb
la passada de gegants, capgrossos i cavallets or-
ganitzada per la Colla Gegantera Ganxona, que
sortirà de la plaça de Terol i arribarà fins al pas-
seig del Mar. 
Després del pregó, a dos quarts de nou del ves-
pre, es podrà escoltar un concert familiar amb Di-
verkids a l’escenari de davant del consistori, men-
tre que a les onze de la nit hi haurà una «mas-

cletà» d’inici de fseta a càrrec de la pirotècnia Vi-
cente Caballer. A partir de les dotze de la nit, co-
mençarà la festa amb l’Orquestra Di-versiones i
DJ Fauster, a l’escenari de davant de l’Ajunta-
ment. 



St Feliu de Guíxols Inici de Festa 
FESTA MAJOR DE SANT FELIU

 LLOC: Sant Feliu de Guíxols 
� HORARI:  A les 20 h. 
� PREU:  Gratuït
 ADREÇA: Escenari de davant de l’Ajuntament 

PREGÓ A CÀRREC DE L’ATENEU DEPORTIU 

L’orquestra Di-versiones actuarà avui. 
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El Festival de Música de Sant
Pere de Rodes acollirà aquest cap
de setmana la seva actuació més
especial: una producció pròpia
que porta per títol Le surréalisme
c’est moi, un espectacle únic sobre
la figura de Salvador Dalí que
combinarà música i dansa. L’ac-
tuació anirà a càrrec del català
Aleix Martínez, ballarí solista del
Ballet d’Hamburg, i del duet de
pianistes català Carles&Sofia Pia-
no Duo, així com l’arpista murcià
José Antonio Domené. Aquesta
serà la primera vegada que es ba-
lla dins dels conjunt monumental
en el marc del festival.

Le surréalisme c’est moi es divi-
dirà en tres parts. La primera i la
tercera comptaran amb l’actuació
de Carles&Sofia Piano Duo, que
durant el primer tram del concert
reflectiran el món oníric del pin-
tor amb obres de Debussy i Ravel.
La tercera estarà dedicada a Wag-
ner, que va ser el compositor pre-
ferit de Dalí. Totes dues contindran
obres de gran virtuosisme dins
del repertori del piano a quatre
mans, ja que en tots els casos es
tracta de transcripcions de grans
obres orquestrals. 

La segona part, en canvi, serà
més trencadora. Serà la part que
representarà la pèrdua de la mare
de l’artista, i reflectirà la duresa d’a-
questa pèrdua amb música molt
contemporània, dissonant i pu-

nyent. Serà la música més «sur-
realista», que interpretarà l’arpis-
ta José Antonio Domené. 

El Ballet d’Hamburg actuarà en
les tres parts, amb un escenari
muntat expressament per a l’oca-
sió i amb un espectacle coreo-
grafiat pel mateix Martínez. Els
personatges que hi intervindran
seran Dalí, Gala, Federico García
Lorca, la creació, la mare, un cig-
ne i, finalment, un militar. També
hi haurà textos recitats de Federi-
co García Lorca i de Josep Vicenç
Foix. 

L’objectiu de l’espectacle no és
ser una biografia de Dalí, sinó en-
dinsar-se en el món més interior i
humà del pintor. Segons indiquen
els organitzadors, els miralls in-

terns que exposa l’obra de Dalí són
una peça important «per a captar
l’essència de la música, deixant de
banda el pesonatge i concentrant-
nos». Així doncs, indiquen, Le sur-
réalisme c’est moi vol ser «una re-
flexió a les emocions i preguntes a
la vida a través d’una atmosfera
surrealista i onírica». 

Els organitzadors el festival han
decidit homenatjar el pintor pel
seu origen altempordanès i perquè
enguany es commemoren els 110
anys del seu naixement. Després
de l’espectacle dedicat a Dalí, la
programació del Festival conti-
nuarà amb la reconeguda pianis-
ta uruguaiana Raquel Bodorini,
amb obres de Scarlatti, Beethoven
i Chopin, el dimarts 5 d’agost. 

SANT PERE DE RODES | DdG

Sant Pere de Rodes
acull un espectacle
de dansa sobre Dalí 

«Le surréalisme c’est moi» combinarà música i ball amb l’objectiu
d’endinsar-se en el món interior i humà del pintor altempordanès 


El ballarí català Aleix Martínez és l’autor de la coreografia. 
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