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issabte a la tarda es va
presentar al centre de
creació i investigació

L’Animal a l’Esquena l’espec-
tacle de dansa contemporània
de Saïd Ait el Moumen. Saïd ha
treballat amb el suport de l’ar-
tista visual Rachid el Bandki i

D

el creador de so Zakaria Ait el
Moumen. Tot i que tots tres són
ballarins, en el treball presen-
tat, fruit de l’estada de residèn-
cia al centre, cadascú parteix
d’un llenguatge diferent, per-
metent, això sí, un diàleg conti-
nu a tres bandes. El treball d’a-
quest any, pensat com un work
in progress que s’estrenarà a fi-
nal de mes en el festival de dan-
sa de Marràqueix, parteix de
l’obra de l’escriptor marroquí
Mohamed Choucri. Així s’en-
trelliguen dues memòries, la de

l’escriptor, a través de frag-
ments de la seva novel·la auto-
biogràfica, i la del coreògraf.
L’un i l’altre retornen a la seva
infantesa i als moments en què
l’encontre amb la figura pater-
na desemboca en un conflicte.
Dues memòries i dues genera-
cions que intercanvien paraula i
gest a través de la creació. El
mateix intercanvi s’estableix a
l’hora de prendre protagonis-
me: en els moments que Saïd
adopta un moviment més pau-
sat, Rachid pren més presència

a través d’un traç ràpid del di-
buix, dibuixos amb què retrata
Choucri. I, al mateix temps, Za-
karia ambienta l’escena amb
músiques de creació pròpia o
relatives a la cultura de la qual
provenen. La voluntat que es
desplega de la creació reafirma
el fet de voler reivindicar una
rebel·lió necessària a través de
la paraula, en el cas de Choucri,
i a través de la dansa, en el cas
de Saïd. Saïd és membre forma-
dor de la primera companyia de
dansa contemporània del Mar-

roc Anania, amb què segueix
fent una contínua investigació a
través del cos, la literatura i la
música. Aquests referents van
quedar ben fonamentats dissab-
te, quan van aconseguir trans-
metre’ns alguns dels seus ob-
jectius. L’espectacle ens va
acostar a uns referents biogrà-
fics que, malgrat que no coinci-
deixen en el temps, sí que ho
fan culturalment, tot i que com
sempre, els sentiments, les pors
i les tensions que habiten en
l’ésser humà són universals.
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Diàleg de memòries
� Intèrprets: Saïd Ait el

Moumen, Rachid el Bandki i

Zakaria Ait el Moumen.

Lloc i dia: L’Animal a

l’Esquena, 13 de gener.

L’alcaldessa Anna Pagans
va destacar l’èxit de la
campanya Aquest Nadal
regala teatre, en la qual es
van posar a la venda 250
abonaments per a tres es-
pectacles per 18 euros (El
cel massa baix, En pólvo-
ra i Tempo), que ja s’han
exhaurit. D’altra banda,
també es va anunciar que,
a partir de la pròxima tem-
porada estable, les progra-
macions seran semestrals,
i no trimestrals com fins
ara. Ja en aquesta línia, es
va avançar que, a l’abril, es
representaran al Munici-
pal les obres Primera his-
tòria d’Esther, de Salva-
dor Espriu, una producció
del Teatre Nacional amb
direcció d’Oriol Broggi, i
El chico de la última fila,
de Juan Mayorga, a càrrec
de la companyia UR Tea-
tro i amb direcció d’Hele-
na Pimienta. Per al maig,
ja hi ha prevista una versió
en castellà de Cyrano de
Bergerac, d’Edmond Ros-
tand, dirigida per John
Strasberg.

La programació del pri-
mer trimestre s’obrirà amb
dues representacions d’El
cel massa baix, un nou ex-
periment de Josep Pere
Peyró en què el públic
(200 persones per funció)
ocuparà l’escenari, com a
passatgers d’un avió que
un grup de terroristes vol
fer explotar. Es tracta
d’una coproducció, amb la
participació de la xarxa
Transversal, que s’estre-
narà el 23 de gener a Perpi-

nyà. En total, seran dotze
funcions de deu especta-
cles diferents. Segons el
director del Municipal,
Jep Sánchez, es vol poten-
ciar que hi hagi més d’una
funció de cada espectacle,
en benefici dels especta-
dors i de les companyies
que visiten Girona. A part

de noms consagrats com
ara Sergi Belbel, Lluís
Pasqual i Oriol Broggi, hi
haurà dues estrenes: Unes
veus i Àlbum, una produc-
ció de La Minúscula i
l’Associació Gironina de
Teatre, dirigida per Núria
Borràs i protagonitzada
per Marta Caballero, Itziar

Castro, Marc Homs, Ovidi
Llorente i Jordi Subirà.

Pel que fa a La Mercè,
s’hi han convidat progra-
madors com ara La Cel·lu-
la de Sant Mori-Festival
Mapa –hi prepara l’espec-
tacle El traspiés, que s’es-
trenarà al Mercat de les
Flors–, el festival Panora-

ma d’Olot i l’associació
Gresol. El cicle A Pas de
Poetes començarà amb
sessions dedicades a Ma-
ria Àngels Anglada i Josep
Maria de Sagarra, i conti-
nuarà amb Joan Brossa
(abril), la poesia japonesa
(maig), Antonio Machado
(juny) i Kavafis (juliol).

La Mercè vol ser la «sala B» del Teatre
Municipal amb la seva Escena Plural

«En pólvora», «Mòbil», «Antígona» i la producció gironina «Àlbum» es podran veure al Municipal

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA. PROGRAMACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2007

Segona fase de creació de l'espectacle 
d'assaig obertes al pú
Doctor Alonso-Tomàs Aragay / Sofia Asencio

El cel massa baix, d'Ahmed Ghazali. La Invenció 
Teatre. Direcció: Josep Pere Peyró

Gorda, de Neil LaBute. Direcció: Magda Puyo

En pólvora, d'Àngel Guimerà. Teatre Nacional de 
Catalunya. Versió i direcció: Sergi Belbel

Mòbil, de Sergi Belbel. Teatre Lliure. 
Direcció: Lluís Pasqual

Antígona, de Sòfocles. Direcció: Oriol Broggi

Àlbum. Direcció: Núria Borràs

Homeland. Enclave Dance Company. 
Direcció i coreografia: Roverto Olivan

Unes veus, de Joe Penhall. 
Direcció: Marta Angelats

Tempo. Res de Res

En color. La Industrial Teatrera

A pas de poetes. A pas de febrer. Dedicat a Maria 
Àngels Anglada

One, un solo d'Ernesto Collado

Natural 2. Cia. Sònia Gómez

A pas de poetes. A pas de març. Dedicat a Josep 
Maria de Sagarra

Ètica i acció. Associació Gresol

Cicle Càpsula. Concert de Deskarats, Tupolev i 
Prekaució

Escoltar Rusiñol
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CENTRE CULTURAL LA MERCÈ. ESCENA PLURAL
En color

En Pólvora

� L’Ajuntament de Girona va presentar ahir la
primera temporada estable del rehabilitat Tea-
tre Municipal i la primera programació d’Esce-
na Plural, el nou concepte amb què el centre

XAVIER CASTILLÓN / Girona cultural La Mercè vol convertir-se en la «sala
B» del Municipal, que apostarà pels especta-
cles experimentals i de petit format, amb les
aportacions de diversos programadors, sempre
els dijous a la nit. Al Teatre Municipal es po-

dran veure obres com ara En pólvora, Mòbil,
Antígona i la producció gironina Àlbum. Les
entrades sortiran a la venda dimarts vinent, pe-
rò avui ja hi haurà disponibles els abonaments
de La Mercè: 6 espectacles per 12 euros.

L’Ajuntament de
Figueres aportarà
60.000 euros
anuals a JJMM
� Figueres. L’alcalde de
Figueres, Joan Arman-
gué, i el president de Jo-
ventuts Musicals de Fi-
gueres, Miquel Alsina,
van signar ahir la reno-
vació i ampliació del
conveni entre les dues
parts. A partir d’aquest
any, l’Ajuntament col-
laborarà econòmica-
ment en la programació
d’activitats de Joven-
tuts Musicals amb un
import de 60.000 euros
anuals –aportació que
s’incrementarà cada
any aplicant-hi l’IPC–,
repartits de la manera
següent: 6.000 euros
per a activitats educati-
ves i de formació (cicle
de concerts per a esco-
lars de primària i secun-
dària i cursos de músi-
ca), 42.000 per a la pro-
gramació de concerts
(cicles de música clàs-
sica, Festival de Jazz i
Jazz a la Tardor), i
12.000 per al Festival
Internacional de l’Em-
pordà-Schubertíada a
Vilabertran. / X.C.

Sopa de Cabra es
reuneix demà a
«El Club» de TV3
� Barcelona. Gerard
Quintana, Josep Thió i
Cuco Lisicic (hi faltarà
Pep Bosch) interpreta-
ran demà en directe
(16.35 h) al programa
de TV3 El Club, d’Al-
bert Om, el tema inèdit
Seguirem somiant, de-
dicat al desaparegut
component de la banda
Joan Cardona Ninyín i
inclòs en el disc d’ho-
menatge al grup gironí
Podré tornar enrere.
Om també entrevistarà
els músics durant el
programa. / EL PUNT


