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Mal Pelo porta avui al Tea-
tre Municipal de Girona
(20.30 h) el solo de Pep Ra-
mis The Mountain, the

Truth and the Paradise,
una creació del 2017 de la
companyia de dansa esta-
blerta a Celrà. Pep Ramis
presenta un solo que neix
a partir de la necessitat de
construir una ficció molt
personal, de posar al dia
l’experiència dels darrers
treballs i d’investigar so-
bre els interessos artístics
presents. Treballar en soli-
tari al cinquanta anys vol

dir també revisitar les ei-
nes acumulades de l’ofici
de creador escènic.

L’obra vol ser, en parau-
les dels seus creadors, un
nou punt d’inflexió. “L’es-
piritualitat, la tragèdia de
la condició humana –sem-
pre entre els déus i el
fang–, la capacitat de con-
tinuar imaginant mons
possibles… Una mirada
particular, amb humor,
sobre l’espècie humana i
les seves derives.”

The Mountain, the

Truth and the Paradise es
va estrenar al teatre L’Ar-
chipel de Perpinyà l’octu-
bre de 2017 i, des d’alesho-
res, s’ha presentat, entre
altres lloc, al Festival Tem-
porada Alta de Girona, al
Mercat de les Flors de Bar-
celona i a l’Agora de la

Danse de Mont-real. Ha
tingut, al llarg de tot el pro-
cés de creació, la col·labo-
ració de Jordi Casanovas i
María Muñoz a la direcció,
August Viladomat en el
disseny de la il·luminació i
de Fanny Thollot a la crea-
ció de la banda sonora.

Ballarí, actor i director
escènic, Pep Ramis va for-
mar Mal Pelo juntament
amb María Muñoz l’any
1989. És una companyia
de dansa que basa el seu
treball en una recerca
constant de llenguatges
amb la qual ha creat nom-
brosos espectacles que
han voltat arreu del món i
han rebut diferents guar-
dons. L’any 2001 van im-
pulsar el centre de creació
i intercanvi disciplinari
L’Animal a l’Esquena. ■

J.C.L.
GIRONA

Un solo de Mal Pelo, a Girona
Pep Ramis porta al
Teatre Municipal ‘The
Mountain, the Truth
and the Paradise’

Pep Ramis, en un moment de l’actuació ■ MAL PELO
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