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Una desena 
d’activitats a 
la Setmana del 
Muntanyenc

VALLS

■ Diumenge, la secció de mun-
tanya de l’AAEET de Valls po-
sarà en marxa la Setmana del 
Muntanyenc, que s’allargrà 
fins al 19 d’abril. En total, s’han 
organitzat vuit activitats en-
tre sortides, xerrades i audio-
visuals. El tret de sortida es 
farà el 12 d’abril amb una ex-
cursió al Castell Dalmau, a la 
Riba, mentre que el 19 finalit-
zarà amb una caminada entre 
l’Ametlla de Mar i l’Ampolla 
a través del GR-92. Entre set-
mana es faran diferents actes, 
com la presentació dilluns del 
Festival de Cinema de Mun-
tanya de Torelló a la Casa de 
Cultura, o una xerrada dijous 
sobre ‘El món màgic de les 
muntanyes’ a càrrec d’Ester 
Sabadell, que anirà acompa-
nyada de la projecció d’un do-
cumental sobre l’Ama Dablam, 
que va conquerir l’any 2001 la 
muntanya sagrada dels Xer-
pes. La setmana es completa-
rà amb una competició de boul-
der dimecres i una xerrada de 
seguretat a la muntanya di-
vendres. L’acte de cloenda de 
la setmana es farà dissabte al 
local social de la secció.  

 
VALLS 

In Crescendo en 

concert a favor de 

Càritas i La Taulada 

■ La coral guanyadora de la 
segona edició del concurs de 
TV3 Oh Happy Day, In Crescen-
do, actuarà diumenge a Valls. 
Serà a les 17.30 h al Centre 
Cultural de la ciutat en un 
concert benèfic. Amb una en-
trada que tindrà un preu de 12 
euros, els diners recaptats se-
ran destinats a Càritas i al 
menjador social La Taulada, im-
pulsat pel rector de la parrò-
quia del Lledó, el claretià pa-
re Joan Font. La coral, forma-
da per joves d’entre 16 i 25 
anys, presentaran el seu primer 
disc, publicat el 28 de març, que 
recull la majoria de cançons que 
In Crescendo va interpretar en 
el concurs televisiu, però tam-
bé d’altres de noves. La coral 
té una formació clàssica, però 
adapta i interpreta cançons 
modernes. 
 
LA POBLA 

Aclariment 

■ Sobre la informació publica-
da el dissabte dia 4 d’abril, re-
ferent a la construcció de la car-
rossa de Carnaval del grup Els 
Reciclats, de la Pobla de Mon-
tornès, precisar que van ser 
quatre els seus artífexs: Javi Ti-
rado, Iván Fortuny, Guillem 
Borràs i Cesc Alcántara.

El barceloní Daniel Navarro i la reusenca Anna Borràs protagonitzen la peça de videodansa.  FOTO: MARTA ARJONA

MONTSE PLANA 

DO ut DES és el títol de la peça de 
videodansa dirigida per la va-
llenca Marta Arjona que ha es-
tat seleccionada com a finalista 
de dos concursos internacionals: 
Utah Dance Film Festival i Scre-
enDance Festival. «Són coses 
d’aquelles que no t’esperes mai. 
Hi ha molt de talent, i que et tri-
ïn a tu és indescriptible», asse-
gura Arjona.  

El vídeo, protagonitzat per la 
reusenca Anna Borràs i el barce-
loní Daniel Navarro, forma part 
de DansPXL, una productora au-
diovisual i fotogràfica especia-
litzada en dansa i arts escèniques. 
Es tracta d’un projecte que sor-
geix del treball de fi de grau de 
Periodisme que està cursant ac-
tualment la jove fotògrafa a la 
Universitat Rovira i Virgili, des-
prés que el curs passat finalitzés 
Comunicació Audiovisual tam-
bé a la URV. A més a més, la peça 
compta amb el suport de l’Ajun-
tament de Tarragona i el Museu 
d’Història de Tarragona.  

DO ut DES és una història de 
reciprocitat a través del movi-
ment de dos intèrprets. «El títol 
fa referència a un principi jurí-

dic romà que significa ‘et dono 
perquè em donis’», explica la di-
rectora. El missatge és reforçat amb 
l’amfiteatre de Tarragona com a 
escenari. Segons Arjona, busca-
va una localització orgànica, on 
hi hagués pedra i símbols de for-
talesa. «També és una manera de 
potenciar Tarragona i la seva cul-
tura», afegeix. 

Però l’equip no va tenir fàcil 
accedir a l’amfiteatre romà. «Vaig 
saber a les 8.30 h del mateix dia que 
a les 10 h podríem gravar», asse-
gura Arjona. Va ser a través de les 
gestions de Tarragona Film Offi-
ce i, concretament, de Txell Roig, 
que l’equip va poder enregistrar 
la peça de videodansa en aquest 
espai tan singular de Tarragona. 

L’obra partia del duet Been 
Twice que estaven creant els dos 
ballarins que protagonitzen l’obra 
i que junts formen Indra Dance 
Company. «Però com que era 
molt llarg, vam decidir fraccio-
nar-lo en dues peces», assenya-
la la directora. Els productes fi-
nals van ser DO ut DES i Cosa de 
dos, aquest últim enregistrat al 
restaurant vallenc Portal 22. «Vo-
líem que les peces fossin molt 
diferents, una més artística i con-
ceptual i l’altra més fàcil d’en-

tendre. L’entorn era una peça 
clau per aconseguir això», ex-
plica Arjona. 

Després de les tasques d’edi-
ció, l’equip va iniciar la distribu-
ció de la peça a través de les xar-
xes socials de la productora 
DansPXL i de l’Ajuntament de 
Tarragona. Paral·lelament, va co-
mençar la ruta per tots els con-
cursos possibles fins a arribar a la 
quinzena. D’aquests, l’obra ha 
estat escollida com a finalista de 
dos de caire internacional. 

D’una banda, la segona edició 
Utah Dance Film Festival se ce-
lebrarà l’11 d’abril a la ciutat nord-
americana que dóna nom al fes-
tival, tot optant a un premi mo-

netari. De l’altra, la peça de 
videodansa formarà part d’Scre-
enDance Festival, un esdeveni-
ment itinerant que se celebra 
anualment pel Dia Internacional 
de Dansa, el 29 d’abril. Enguany 
es farà a Estocolm, la capital de Su-
ècia, on es visionaran les peces 
escollides.  

Durant aquesta trobada, tam-
bé es realitzaran tallers, works-
hops i conferències. A més a més, 
les obres entraran en un circuit 
internacional formant part del 
Tour d’ScreenDance Festival, 
que passarà per ciutats de tot el 
món com Copenhaguen, la Ciu-
tat de Mèxic, Los Angeles o Bar-
celona.
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Una peça de videodansa, finalista 

de dos concursos internacionals

Marta Arjona és la directora de l’obra ‘DO ut DES’, finalista de dos 
concursos internacionals. FOTO: MARTA ARJONA

La vallenca Marta Arjona és la directora 
d’aquesta obra enregistrada a l’amfiteatre 
romà de Tarragona i seleccionada per Utah 
Dance Film Festival i ScreenDance Festival


