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 L’historiador i paleògraf nord-català Robert Vinas va presentar ahir a la Lli-
breria 22 de Girona el llibre La Companyia Catalana a Orient, sobre l’aventura
per la mar Mediterrània que l’any 1303 va emprendre una tropa d'almogàvers
catalans i aragonesos, comandada per Roger de Flor, que va acabar fundant a
Atnes un estat català que va durar gairebé vuit dècades. La presentació va anar
a càrrec de l’autor i també hi va participar el professor de la UdG Xavier Renedo
i l’editor, Rafael Català i Dalmau.

Robert Vinas «La Companyia Catalana a Orient»

DANIEL BONAVENTURA

DdG GIRONA

■La coreògrafa Marta Izquierdo,
filla d’exiliats a França l’any ,
mostrarà divendres (h) a l’Ate-
neu de Celrà el fruit d’una resi-
dència creativa que aquest dies
duu a terme al centre de pràctica
de dansa contemporània l’Animal
a l’Esquena, de Celrà.

L’artista de la dansa María Mu-
ñoz col·labora en aquest nou es-
pectacle, Practice Makes Perfect,
que comptarà a més amb inter-
vencions de la Fal·lera Gironina i
de l’Esbart d’Olot.

I és que la coreògrafa ha ideat
una obra inspirada en el concepte
de la frontera i de l’exili republicà
que tant va condicionar la seva fa-
mília i a ella mateixa, resident a
França, i per fer-ho ha recreat un
símil que utilitza el ball de bastons
català. 

No es descarta que aquest nou
espectacle que s’està gestant a

l’Animal a l’Esquena tingui més
endavant programació al Mercat
de les Flors de Barcelona, el Ma-
tadero de Madrid o el festival Sis-

mògraf de la capital de la Garrot-
xa. 

Separació fantasmal
La frontera franco-espanyola ha
estat durant molt de temps una
separació geogràfica fantasmal o
abstracta, però segons la concep-
ció de l’espectacle es tracta també
d’una barrera natural com és el Pi-
rineu, que pot exercir una funció
integradora o bé separadora.

Exiliada voluntària a França
des de fa quinze anys, en aquest
nou projecte, Marta Izquierdo
Muñoz experimenta aquesta
frontera, recorrent-la físicament,
interessant-se així pel paisatge i
les llegendes que l'habiten. L'ima-
ginari coreogràfic de Marta Iz-
quierdo està alimentat pels Piri-
neus, aquesta frontera natural
marcada per tràgics desplaça-
ments com ho van ser els dels exi-
liats republicans. 

La coreògrafa Marta Izquierdo
experimenta sobre la frontera
i l’exili a l’Animal a l’Esquena
L’artista mostrarà divendres al Teatre Ateneu de Celrà un nou espectacle
amb la col·laboració de María Muñoz, la Fal·lera Gironina i l’Esbart d’Olot

MAGDALENA TSANIS/EFE SANT SEBASTIÀ

■Arnold Schwarzenegger va por-
tar ahir al Festival de Sant Sebastià
el seu al·legat en defensa dels
oceans en forma de documental,
The wonders of the sea, i va apro-
fitar per treure pit a favor de
l'aposta mediambiental que va fer
en la seva etapa com a governador
republicà a Califòrnia (-
).

«Si el Govern federal, republi-
cans i demòcrates, Trump i tota la
Casa Blanca fossin llestos, copia-
rien exactament el que vam fer a
Califòrnia», va declarar el prota-
gonista de Terminator en la roda
de premsa fins al moment més
multitudinària del è Festival de
Sant Sebastià.

Schwarzenegger va recordar
que, quan va aprovar com a gover-
nador una sèrie de lleis per prote-
gir el medi ambient i limitar
l'emissió de gasos d'efecte hiver-
nacle a la seva regió, tothom deia
que era «suïcida» des del punt de
vista econòmic, però deu anys
després, ha declarat, Califòrnia
creix al  , el doble de la mitjana
nacional nord-americana.

The wonders of the seaés un do-
cumental dirigit per Jean Michel
Cousteau, fill del mític Jacques
Cousteau, i Jean Jacques Mante-
llo, en el qual Schwarzenegger
participa com a productor i narra-
dor. Es tracta d'un viatge en D
que pretén mostrar la bellesa i ri-
quesa del món submarí.

Schwarzenegger: «Si
Trump fos llest
copiaria el que vam
fer a Califòrnia»
El protagonista de «Terminator» sosté que
Califòrnia creix al 5%, el doble que la mitjana

Arnold Schwarzenegger, aclamat per la multitud. EFE

María Muñoz.


