
Diari de Girona ■DiJouS, 4 DE DESEMBRE DE 201440

Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

L’exposició dels 75 anys d’EFE sobre Dalí ha arribat a Lloret de Mar. 

EFE

L'exposició fotogràfica Dalí,
breaking news, que commemora
els 75 anys de l'Agència EFE, els 40
del Museu Dalí i els 25 de la mort
del pintor, es va inaugurar ahir a
Lloret de Mar, un eix turístic de la
Costa Brava, en la seva intenció de
crear focus d'interès fora de la
temporada d'estiu.

El regidor de Cultura de l'Ajun-
tament de la localitat, Arseni Fri-
gola, va destacar l'atracció que
genera una exhibició al voltant

d'«una figura internacional com
Dalí», convençut que servirà per
donar-li «contingut a les estades»
dels qui hi acudeixen en aquesta
època de l'any.

Dalí, breaking news, composta
per 75 fotografies de l'arxiu gràfic
de l'Agència EFE, es va estrenar el
passat 26 de juliol a Figueres, ciu-
tat natal del pintor, de la mà de la
Diputació de Girona i del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona i va
rebre en poc més d'un mes un to-
tal de 10.332 visites, més de la

meitat de les quals de turistes es-
trangers.

Ara, l'exposició, que inclou imat-
ges de Dalí en formats que arriben
als 240 per 140 centímetres, ro-
mandrà a la Casa de Cultura de
Lloret de Mar fins al pròxim 6 de
gener.

Arseni Frigola va subratllar que
aquest municipi disposa d’unes
instal·lacions inaugurades el 2011
que estan preparades per acollir
una mostra de grans dimensions
d'aquest tipus.
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La mostra de Dalí d’EFE arriba a Lloret

El festival Temporada Alta aco-
llirà diumenge a Salt l'estrena
mundial de l'espectacle Impro
Sharana, un concert en el qual reg-
na la improvisació i que el músic
català Ferran Savall ha compost
pensant en la ballarina d'origen
indi Shantala Shivalingappa.

Impro Sharana és una copro-
ducció entre el festival gironí i el
barceloní Mercat de les Flors de
Barcelona, on el muntatge podrà
veure's entre el 12 i el 14 de de-
sembre, amb un grup de músics
integrat per Jordi Gaspar, Nedyal-
ko Nedyalkov, David Mayoral i
Driss el Maloumi.

Savall, que continua la saga ini-
ciada pel seu pare Jordi, va expli-
car ahir en roda de premsa que el
projecte neix d'un encàrrec del
director del Mercat, Cesc Casade-

sús, qui durant un viatge al costat
de l'escriptor Manuel Forcano a
l'Índia, va pensar que ell i Shanta-
la podrien tornar a treballar junts,
com fan des del 2005.

El compositor, que acaba de
publicar l'àlbum IMPRO, va co-
mençar a donar-li voltes fins a
trobar aquest concert per a balla-
rina en el qual ha creat «un espai
on dialoguen musicalment i ar-
tísticament cadascun dels intèr-
prets, amb diferents llenguatges».

Amb la improvisació com a
gran protagonista, fet que provo-
carà que cada representació sigui
diferent, va indicar que és una
obra «molt lligada a les persones
que la portaran a terme, amb
molts espais per deixar-se anar».

Cadascuna de les improvisa-
cions té com a base uns «ostinatos
senzills», amb tècniques i estils

propis de cultures i músiques de
tot el món.

Shivalingappa, formada a París
i que ha estat amb mites com Pe-
ter Brook, Pina Baush i Maurice
Béjart, no amaga que estar en
aquest projecte és un repte, ja que
la improvisació «pot crear certa fra-
gilitat», encara que treballarà per
«atreure el públic».

Ferran Savall va destacar que
busca que tot flueixi, que els que
participen en l'espectacle «con-
nectin amb la música i es trenquin
tots els fenòmens mentals que
poden despistar de la creació».
«En aquesta obra –va concloure–
prefereixo que no hi hagi ment».

La ballarina va dir que habitu-
alment s'enfronta als projectes de
forma diferent, a partir de movi-
ments predeterminats, però aquí
es deixarà anar «per l'emoció».
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La improvisació regna al
concert de Savall per a
ballarina «Impro Sharana»

Temporada Alta acull l’estrena mundial d’un espectacle que beu 
de les tècniques i els estils propis i les músiques d’arreu del món


El festival Temporada Alta
acollirà dissabte al teatre Ateneu
de Celrà l'estrena a Espanya de
l'espectacle L'Incontro, prota-
gonitzat per dues veteranes de la
dansa com la italiana Raffaella
Giordano, del grup Sosta Pal-
mizi, i la catalana María Muñoz,
de Mal Pelo.

Muñoz va explicar ahir que es
tracta d'una obra en la qual es vi-
sualitza la trobada entre dues
persones, una amb un movi-
ment «com és el cas de Raffae-
lla molt estilitzat i espiritual i el
meu que és més enèrgic, atlètic».

Malgrat aquestes diferències,
de l'espectacle es desprèn l'in-
terès de les dues «pel gest petit,

així com l'amor pel moviment i
la seva capacitat de comunica-
ció i expressió».

Amb paisatge sonor i la col·la-
boració de Pep Ramis (l'altre
puntal de Mal Pelo), l'espectacle
és en castellà i italià, ja que
mentre el gestaven les dues in-
tèrprets van treballar amb una
gravadora en un camí al mig
del bosc, en una conversa entre
l'una i l'altra amb les intuïcions
que tenien.

María Muñoz va dir que
aquestes paraules són l'«esque-
let» de la banda sonora que
acompanya la peça i que és fo-
namental en aquesta obra. 

El 2001 Mal Pelo va fundar
L'animal a L'esquena, un centre
de creació i intercanvi multi-
disciplinari situat en una masia
a Celrà, un refugi d'experimen-
tació i l'intercanvi d'idees i entre
directors d'escena, músics, vi-
deoartistes, teòrics i ballarins
que participen en tallers, resi-
dències i laboratoris.
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Trobada dansada
entre María Muñoz i
Raffaella Giordano

L’Ateneu de Celrà acollirà
dissabte l’espectacle
«L’Incontro», protagonitzat
per veteranes de la dansa

TEMPORADA ALTA

La poesia aflora en la trobada física de les dues artistes. 

DdG

Shantala Shivalingappa en un assaig de l’espectacle.
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