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● Hi ha espectacles que estan pensats
per ser assaborits; són com petits plats
exquisits, fins i tot lluminosos, amanits
i servits amb una cura que sorprèn per
la seva perfecció i, a la vegada, fan
plantejar-se com pot ser possible re-
presentar la complexitat amb la senzi-
llesa. El ballet sempre sorprèn precisa-
ment pel fet de convertir l’esforç físic
en una representació dramàtica que
sistemàticament sembla que vulneri,
en un fantàstic exercici d’estil, lleis fí-
siques totèmiques. Això sí, amb una
clara vocació fresca, estiuenca, és el
que es va poder degustar dimecres a la
nit al Festival Internacional de la Porta
Ferrada, un festival que, en espera del
concert d’Amaral, que tindrà lloc dis-
sabte, arriba a la fi, tot i que encara que-
den espectacles per veure.

L’Homenatge a Charlot, del coreò-
graf Roland Petit, de fet tres coreogra-
fies –Charlot, Danse avec nous i Paso
a tres, de Carmen, creat per Antoni
Márquez–, va ser el fil conductor que
va permetre resseguir una sensible, pe-
rò a la vegada fresca i sense preten-
sions, gala de ballet. Un escenari des-
pullat, però poblat per aquella negror
en la qual pot passar de tot, va permetre
només de començar veure Lucía La-
carra –l’autèntica protagonista, tot
s’ha de dir– i Marlon Dino, amb la peça
Legende (una coreografia de John
Cranko), convertir el neoclassicisme

en lirisme. Els moviments delicats,
precisos, amb un cert to tètric, van ser-
vir perquè Sabrina Brazzo i Andrea
Volpintesta convertissin Poliphonia,
de Christopher Wheeldon, en una lleu-
gera representació de la modernitat. Al
final del primer acte Lucía Lacarra,
Trinidad Artíguez i Antonio Márquez,
que a més de ballarí era el coreògraf,
van ironitzar amb el mite de Carmen,
en una coreografia amb un comença-
ment taurí desenfadat. La segona part
no va diferir de la primera: ballet per
assaborir, lleuger amb la sana preten-
sió de captivar i emocionar, amanit
amb música de Rachmaninov, Douglas
Adams, Sarasate i Irving Berlín.

Però desenganyem-nos, Chaplin era
l’excusa de l’espectacle; Charlot era el
rei que donava sentit a tot plegat. El ba-
llarí Luigi Bonino, aquesta vegada sí
amb coreografia de Roland Petit, l’ho-
me que mai no ha deixat de pensar en el
ball, va divertir amb l’escena de la ca-
dira amb Charlot avec la chaisse i, des-
prés, amb aquella ironia que emociona
amb  Charlot avec les petites chaus-
sons; Bonino amb el tutú al coll, les sa-
batilles a la mà i els braços com cames,
va fer un repàs per passos clàssics del
ballet, com ara el cabriolé o el ron de
jambe, extraordinari. Charlot va ser
qui es va erigir, doncs, en el protago-
nista absolut de la nit i va emocionar,
com sempre, mentre sonaven les notes
de Candilejas.

Quan Charlot és l’excusa

la crònica

JOAN TRILLAS / Sant Feliu de Guíxols

Luigi Bonino fent un tribut a Charles Chaplin, dimecres a Sant Feliu. / PERE CARRERAS

La música de
Sting, en clau de
jazz, aquesta nit a
Platja d’Aro
● Platja d’Aro. L’SBB
Jazz Orquestra oferirà
avui el setè concert del
cicle Nits de Jazz a Cas-
tell i Platja d’Aro, que
tindrà lloc a la zona de
Cavall Bernat de la
platja gran de Platja
d’Aro (23 h, gratuït).
L’SBB Jazz Orquestra
hi oferirà l’espectacle
The music of Sting, en
què reinterpreta en clau
de jazz i amb nous ar-
ranjaments els temes
més populars del músic
britànic, amb The Poli-
ce i en solitari. Hi haurà
un servei gratuït de
2.000 cadires a disposi-
ció del públic. / X.C.

Sol i Serena, avui
al cicle de folk de
la Porta Ferrada
● Sant Feliu de Guíxols. La
formació garrotxina Sol
i Serena actuarà aquest
vespre a l’hort del Rec-
tor del monestir de Sant
Feliu de Guíxols (20 h,
10 euros) dins del cicle
de folk del Festival In-
ternacional de la Porta
Ferrada. Aquest grup,
que aplica la seva visió
personal a la música tra-
dicional dels Països Ca-
talans, hi presentarà el
seu disc, Grapat de ru-
da. / X.C.

Alfonso Vilallonga
actua al festival
de Camprodon
● Camprodon. El poliva-
lent Alfonso Vilallonga
(piano, guitarra i veu)
porta avui l’espectacle
La pata del flamingo al
monestir de Sant Pere de
Camprodon (22 h, 25
euros), dins del Festival
Isaac Albéniz. Molt vin-
culat a Camprodon, Vi-
lallonga hi actuarà amb
Roman Gottwald (violí,
acordió, serra i veu),
Jordi Bonell (guitarra) i
Jordi Gaspar (contra-
baix). / X.C.

La Carrau porta la
festa al Portalblau
● L’Escala. La Carrau,
peça clau del nou folk
català, actuarà avui a la
plaça de l’Univers de
l’Escala (23 h). És un
dels concerts gratuïts
del festival Portalblau,
que també ha posat en
marxa el mercat gastro-
nòmic de la Mediterrà-
nia, Sabors. / X.C.

● El Moviemobile, el fes-
tival de curtmetratges i fo-
tografia realitzats amb la
càmera del telèfon mòbil,
celebrarà la segona edició
el cap de setmana del 29,
30 i 31 d’agost, després de
l’èxit de participació de la
primera convocatòria
d’aquest concurs organit-
zat per l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols en
col·laboració amb el Festi-
val de Cinema de Girona.
La nova edició es presen-
tarà el pròxim dia 22 amb
una festa a la platja de Sant
Feliu amb el cantant Miqui
Puig com a cap de cartell.
Els aspirants ja poden en-
viar els seus treballs,
d’una durada màxima
d’un minut, a través de la
xarxa, www.moviemobi-
le.org. El jurat estarà for-
mat per Montse Ribé i Da-
vid Martí, guanyadors de
l’Oscar als millors efectes
especials per El laberinto

del fauno; l’actor Fermí
Reixach, el director de
càsting Pep Armengol, i el
director Albert Espel. Pa-
ral·lelament al premi a la
millor pel·lícula del festi-
val, dotat amb 500 euros,
també aquest any hi haurà,
els dies 29 i 30, el Movie-
mobile Xpress, una mara-
tó que reconeix l’enginy i
la immediatesa de filmar
pels carrers de Sant Feliu
un curt d’un minut de du-
rada en una sola seqüència
i en menys d’una hora, o
de fer un màxim de cinc
fotografies; els guanya-
dors de cada modalitat se-
ran premiats amb 300 eu-
ros, que es lliuraran als au-
tors en l’acte de cloenda, el
diumenge dia 31 a la Casa
Irla (20 h). Com a novetat,
dissabte dia 30 hi haurà un
concurs de llançament de
mòbils vells a la platja (12
h) i una gimcana amb el te-
lèfon com a lligam entre
les proves (18 h).

Obren la inscripció al segon
festival de curts i fotografia
Moviemobile de Sant Feliu

EL PUNT / St. Feliu de Guíxols

Una de les imatges premiades l’any passat. / RUT BOFILL


