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El Teatre de Blanes serà el
marc el primer cap de set-
mana de desembre de l’es-
trena de l’últim muntatge
d’El Mirall, el veterà grup
de teatre amateur de Bla-
nes que va inaugurar la
darrera edició del Festival
Internacional de Teatre
Amateur de Girona (Fi-
tag), aquest any. En
aquesta ocasió, la nova
proposta del grup engen-
drat fa més de trenta anys
per Pep Alum significa
“haver assolit un nou rep-
te, una nova superació en
el món de les arts”.

Es tracta del muntatge
Oceans, dirigit pel drama-
turg i ballarí Ferran Joan-
miquel (El rei del Gurugú,
La filla de Chagall), pro-
fessor de la prestigiosa es-
cola d’art dramàtic gironi-
na El Galliner. En realitat,
és més una creació col·lec-
tiva en plena evolució du-

rant deu mesos, un nou
repte per als actors del
grup blanenc, cap d’ells
sense experiència prèvia
en el món de la dansa.

De fet, és la primera in-
cursió d’El Mirall en el tea-
tre-dansa, impulsada per
Ferran Joanmiquel, que
explica: “Quan en Pep
Alum em va trucar per
proposar-me fer una obra
de teatre-dansa amb els
d’El Mirall, de seguida vaig
pensar que podia ser un
repte interessant, i encara
més perquè, de fet, ja tenia
una idea que em voltava
pel cap.” Aquesta idea es
basava en les paraules del
músic Luther Adams.
Aquest compositor nord-
americà deia: “La vida en
aquest planeta va emergir
del mar, i a mesura que el
gel polar es desfà i el nivell
del mar puja, els éssers hu-
mans ens trobem davant
la perspectiva que, un cop
més, tornarem a ser lite-
ralment oceà.” A aquesta

idea com a base d’Oceans
s’hi han sumat les influèn-
cies dels espectacles de Pi-
na Bausch, Philippe Gen-
ty, DV8 i Marta Carrasco,
així com el principi de la
pel·lícula La gran bellesa,
de Paolo Sorrentino.

Tot aquest bagatge l’ha
utilitzat Ferran Joanmi-
quel per buscar material i
construir un “relat explo-
siu però reflexiu alhora”.
El procés que ha seguit
amb els actors i actrius
d’El Mirall –reconvertits
en ballarins-intèrprets–
ha estat engrescador per a
tothom, i s’ha aconseguit
finalment construir una
barreja de llenguatges es-
cènics diversos en què
l’atreviment ha estat
constant.

Màscares que cauen
El resultat, segons l’autor i
director de l’obra, “és una
festa, una foguera de vani-
tats com diria Milan Kun-
dera. Un ball de màscares

en què tots els personat-
ges [13 dones i 3 homes]
fingeixen ser algú que no
són. Per això, quan cau la
màscara es destapa el
buit, la solitud, el desig i la
ràbia. Va més enllà de
qualsevol convenció social
i és aleshores quan els per-
sonatges es mostren tal
com són: brutals i alhora
vulnerables; tendres, però

també inquietants”.
L’elenc d’actor està for-

mat per Carme Rodrí-
guez, Mireia Micàs, Xavier
Puigdemont, Roser Gela-
bert, Eva Ariza, Anna
González, Sílvia Soligué,
Gemma Calatayud, Paula
Tomé, Lali Barti, Esther
Bordallo, Albert Torra,
Cristina Pérez, David de la
Fuente i Cristina Abian.

La il·luminació és a càrrec
de Carlos González i Fer-
ran Joanmiquel, que tam-
bé té cura del so junta-
ment amb Kore Velasco.

Oceans s’estrenarà al
Teatre de Blanes dissabte,
a les nou de la nit, i es tor-
narà a representar di-
umenge, a les set de la tar-
da. El preu de l’entrada és
de 10 euros. ■

a És la primera incursió en el teatre-dansa de la companyia
blanenca en una obra dirigida per Ferran Joanmiquel
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El Mirall es
bolca a ballar
amb ‘Oceans’

Els assajos per afrontar l’estrena d’aquest cap de setmana ■ TEATRE DE BLANES

Catalan hunter, l’ambi-
ciós projecte artístic lligat
al moviment neoromàn-
tic impulsat pel gironí
Marc Tarrús (1973), va
començar amb la novel·la
El caçador dual i va conti-
nuar amb En el laberint.
Ara ja té conclusió i l’autor
ha completat el tercer vo-
lum d’aquesta trilogia, ti-
tulat El fil salvador –tra-
duït al català per Lara Pi i
Maria Argemí–, que pre-

senta dijous a la llibreria
Troa Empúries de Girona
(19.30 h), en un acte amb
Assumpció Cantalozella.

El conjunt és una obra
literària, resultat d’una
traumàtica però també
transformadora peripè-
cia vital de Tarrús: un
científic que, com el seu
personatge de ficció, ha
creat un projecte artístic
per amor terapèutic i amb
la voluntat expressa
d’una recerca de la belle-
sa. El protagonista de la
trilogia és Salvi, personat-
ge que té un extraordinari
talent per a la creació poè-
tica però que alhora lluita
contra la seva dualitat vi-
tal: la bondat inherent del
seu ésser contra el dimoni

seductor i venjatiu que se
li desperta al més pur estil
Casanova.

“Catalan hunter és un
exercici de llenguatge ru-
tilant, la sensació mentre
vas llegint de trobar-te
dins d’una suau pluja d’ai-
guamarines”, ha manifes-
tat Cantalozella, l’escrip-
tora que li presentarà el
llibre. El fil salvador, com
la resta de llibres, estan
disponibles en format fí-
sic i digital per mitjà
d’Amazon. Les il·lustra-
cions són obra de Josep
Perpiñà.

‘Thriller’ biomèdic
Amb aquest afany de con-
tinuar creant, Marc Tar-
rús torna a escriure diària-

ment per confeccionar la
que serà la seva primera
novel·la de ficció. Sota el tí-
tol provisional d’Alfa Beta
Alfa, avança que es tracta
d’un thriller biomèdic que
si bé vitalment no és tan
biogràfic sí que té molt del
seu coneixements cientí-

fics –és doctor en biologia
molecular– aplicats a una
trama que tracta sobre la
recerca de la vida eterna.

En aquest cas, tal com
explica, la història se cen-
tra en un equip d’engi-
nyers científics nord-ame-
ricans que fan recerca so-

bre una estranya mutació
en què els músculs s’ossifi-
quen, però grans corpora-
cions i entitats religioses
intenten impedir els seus
avenços. Sagan, Philip K.
Dick i Dan Brown són al-
guns dels seus refe-
rents. ■

a Presenta el tercer
volum, ‘El fil salvador’,
demà a la llibreria
Troa Empúries
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Marc Tarrús completa la
trilogia ‘Catalan hunter’

Marc Tarrús, amb el seu portàtil i a la taula on sol escriure, al forn La Lluna-Medinyà ■ J.C.L.


