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● El grup bisbalenc El
Frenillo de Gauguin, po-
pular per les seves adapta-
cions lliures de clàssics de
la cançó espanyola «kutre-
ligera», dirà avui adéu als
escenaris amb un concert
al pavelló de la Bisbal, or-
ganitzat pels Voltors dins
dels actes del carnaval.
També hi actuaran Deligh-
ters i DJ Ivanote (23.30h).

Després de deu anys i
dos discos d’estudi, el
grup deixa com a llegat
pòstum un disc en directe,
Hoy lo dejo, que es va gra-
var a Corçà i del qual s’ha
fet una edició limitada que
no arribarà a les botigues,
però que avui sí que es po-
drà comprar al concert. El
CD es regala als compra-
dors de les primeres 300
entrades anticipades.

El Frenillo de Gauguin
s’acomiada avui amb un

concert a la Bisbal
X.C. / La Bisbal d’Empordà

� Els poemes de Casero, a Figueres. Joaquim Nadal,
Jaume Guillamet, Roger Costa-Pau i Roger Casero van
presentar ahir al Museu del Joguet el recull Una eterna
claredat. Antologia de poemes, 1960-70 (CCG), del pe-
riodista, escriptor i polític Just M. Casero (1946-1981),
que sempre va estar molt vinculat a Figueres. / J.P.

Cap de setmana de
portes obertes al
Museu Arqueològic
de Banyoles
● Banyoles.  El Museu Ar-
queològic Comarcal de
Banyoles ofereix unes jor-
nades de portes obertes
aquest cap de setmana,
amb motiu de l’estrena de
la remodelació de les sales
d’història, on es mostren
materials de la comarca
des de l’època ibèrica fins
al segle VIII. Junt amb
aquestes dependències,
també s’ha reformat la bo-
tiga, on a partir d’ara tam-
bé es vendran productes de
tipus turístic, i els magat-
zems. / R.E.

Últims dies per
veure l’exposició de
Chaplin a Girona
● Girona. L’exposició Cha-
plin en imatges, de la Fun-
dació «la Caixa», s’aco-
miada aquest cap de set-
mana de les sales tempo-
rals del Museu d’Història
de la Ciutat. Avui de 10 a 2
i de 5 a 7, i demà de 10 a 2,
encara es pot veure aques-
ta excel·lent exposició so-
bre el món màgic d’un dels
grans còmics i cineastes de
la història. / X.C.

Ballarines que es transfor-
men en baldufes informes
i que fan moviments dife-
rents, els milers de possi-
bilitats del cos humà, un
sofà que, de sobte, engo-
leix una ballarina, joc i ex-
perimentació, en definiti-
va, això és el que ofereix
avui al Municipal de Giro-
na la companyia Mudan-
ces. Flexelf treballa a l’en-
torn de les idees de flexibi-
litat, elasticitat, reversibi-
litat, transformació i re-
flex, és per això que Àn-
gels Margarit ha recorre-
gut a col·laboracions ex-
traordinàries, com les de

Llorenç Corbella en l’es-
pai escènic, Ariadna Papió
en el vestuari, Dionís Es-
corsa en les animacions,
Joan Saura en la música
original i el grup Cabo San
Roque també en l’apartat
musical, Marcos David
Carvalho pel que fa al ví-
deo, la companyia gironi-
na Deambulants ha fet
l’assessorament tècnic
elàstic i Conrado Parodi i
Maria Domènech són els
responsables del disseny
de llums.

Margarit fa un pas més,
amb aquest espectacle, en
la recerca d’un llenguatge

i una poètica propis. No hi
ha una línia narrativa, sinó
que del que es tracta és
d’encadenar imatges i
sons estimulants, a l’estil
dels números de circ. Co-
lors, volums, línies, joc,
tot molt senzill i exempt de
reflexions, pensat per se-

duir, per atrapar el públic a
través dels sentits, duent-
lo de sorpresa en sorpresa i
demostrant les infinites
possibilitats del cos, l’es-
pai i els objectes. Flexelf
es va estrenar el Nadal pas-
sat al Mercat de les Flors
de Barcelona.

Àngels Margarit
presenta a Girona el
seu «divertimento»

«Flexelf»
Es basa en la flexibilitat, el reflex, la

reversibilitat i la transformació
DANI CHICANO / Girona

● La companyia de dansa Mudances, liderada per Àn-
gels Margarit, presenta avui (21h), al Teatre Municipal
de Girona, la peça Flexelf, una proposta per a tots els pú-
blics i en especial el jove, en què predomina el compo-
nent visual i estètic. El cos, el moviment, l’espai, la llum i
els materials són essencials en aquesta peça.

Una imatge de Flexelf. / ESTEL MARGARIT


