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ACN GIRONA

■ El color de la llum és el cinquè
títol dirigit per gironí Ferran Joan-
miquel a Temporada Alta. Aques-
ta coproducció del festival (amb
la Fàbrica de Creació La Seca de
l'Espai Brossa) posa l'accent en-
torn dels límits ètics del periodis-
me. 

Durant una hora i vint minuts,
aquesta obra de teatre documen-
tal dramatitza declaracions dels
actors Jordi Subirà, Mireia Vallès i
David Martínez amb els testimo-
nis dels periodistes Joan Guerre-
ro, Sandra Balsells, Emilio More-
natti, Samuel Aranda i Marta Ra-
moneda. 

Es tracta de la primera obra inè-
dita de Temporada Alta però tam-
bé l'encarregada d'inaugurar un
cicle sobre teatre documental so-
bre entrevistes d'actualitat a la
Sala La Planeta (des de demà fins
diumenge). 

El guió de Ferran Joanmiquel
assenyala al fotoperiodisme i les
seves imatges de conflictes com a
susceptibles de tornar-nos insen-

sibles al dolor aliè. «La confecció
de la dramatúrgia ha estat fasci-
nant», va afirmar ahir el seu crea-
dor en un acte a La Planeta.

Els límits ètics del periodisme
afloren a Temporada Alta
amb «El color de la llum»
Ferran Joanmiquel assenyala el fotoperiodisme i les seves imatges
de conflictes com a susceptibles de tornar-nos indiferents al dolor aliè

Una escena de l’obra. ANIOL RESCLOSA

EFE BARCELONA

■ La coreògrafa Sol Picó explora
els diferents models de masculi-
nitat de la nostra societat a Dan-
cing with frogs, un muntatge que
s'estrenarà el  d'octubre a El Ca-
nal de Salt dins del festival Tem-
porada Alta i es podrà veure al
Mercat de les Flors de Barcelona
del  al  de novembre.

Després d'explorar la condició
femenina a We Women, un espec-
tacle que es va estrenar a Tempo-
rada Alta l'any passat, Sol Picó tor-
na al mateix festival amb una co-
reografia sobre l'univers masculí.

Amb només intèrprets mascu-
lins, la peça reuneix «lumberse-
xuals, neomacarres, metrosexuals
i andrògins, que coincideixen a la
cua d'un cinema on es projecta
una pel·lícula de superherois psi-
cològica»,va explicar ahir Sol Picó.

«En un moment en el qual el
'mascle' potser ha entrat en crisi,
Dancing with frogses posa a la pell

de tots els homes possibles del se-
gle XXI i es pregunta: què és el
masculí sense la part femenina?,
hi ha límits entre els homes?, com
viu, sent, actua, pateix i es relacio-
na amb el món l'home de la nostra
època? i com ha de ser l'home?».

Sol Picó busca respostes a
aquestes preguntes amb una pro-
posta escènica que treballa con-
ceptes com el patriarcat, la violèn-
cia, l'hiperviril, la testosterona, el
nen adult, la fragilitat, el privilegi
i la càrrega, com es podrà com-
provar a l’espectacle.

Sol Picó troba models
de masculinitat a
«Dancing with frogs»
La coreògrafa presenta a Temporada Alta un
espectacle que es veurà al Mercat de les Flors
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Sol Picó presenta l’espectacle. 

DdG GIRONA

■ La novel·la Les generacions es-
pontànies, de Mar Bosch Oliveras,
ha resultat guardonada amb el
Premi Setè Cel de Salt. D'entre les
vuit obres triades per les bibliote-
ques publiques, el jurat, presidit
per Vicenç Villatoro, va escollir les
tres finalistes i amb tres membres
dels clubs de lectors van triar la
guanyadora.

Nascuda a Girona el , Mar
Bosch és llicenciada en Filosofia i
especialitzada en Periodisme
Cultural per la Universitat de Gi-
rona. Va ser guanyadora del premi
de novel·la curta Just Manuel Ca-

sero  amb la seva primera no-
vel·la, Bedlam: darrere les hores
càlides, publicada per Empúries
el . El juny del  va publi-
car la novel·la Les generacions es-
pontàniesamb Edicions del Peris-
copi.

El personatge principal de la
novel·la és una dona que s’ha fet
a sí mateixa i que busca prosperar
des de la desesperança. La seva
història gira al voltant d’una en-
trevista de feina a la qual s’enfron-
ta sense cap tipus d’expectatives.
Amb la veritat com a estratègia, la
protagonista competeix contra un
exèrcit de rosses idèntiques.

Mar Bosch s’endú el premi
Setè Cel de Salt amb «Les
generacions espontànies»

DdG GIRONA

■ El Col·legi de Periodistes de Gi-
rona ha anunciat que el premi
Mosca de Sant Narcís serà aquest
any, ex aequo, per a RCR Arquitec-
tes d’Olot i el Girona FC. També
s’ha decidit lliurar la Mosca del
Col·legi al periodista Narcís Genís
en reconeixement a una tasca
professional de més de  anys.

La gala de lliurament dels Pre-
mis Mosques de la Informació es

durà a terme el dijous  d’octubre
(h) a la Sala de Graus de la Fa-
cultat de Lletres de la UdG.

RCR rebrà la Mosca de Sant
Narcís per la qualitat dels seus
projectes i un reconeixement in-
ternacional mereixedor del premi
Pritzker.

El Girona FC rebrà el guardó
per la fita històrica que suposa el
seu ascens a la Primera Divisió del
futbol espanyol. 

Mosca de Sant Narcís per a
RCR Arquitectes i el Girona FC


