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ESPECTACLES
«A la larga algo te harà» és el nom de la companyia de
dansa de Mar Gómez que demà representarà a Empúries l'espectacle del mateix nom, a partir de les 11 de
la nit. Tres coreografies independents sota l'únic fil

3 1 ABIGAÏLPRAT
L'arpista catalana
actua aquesta nit a
les Serenates de la
Ciutadella de Roses

conductor de l'humor, que va «in crescendo» al llarg
de l'espectacle, conformen «A la larga algo te harà».
Després de més de trenta representacions, Mar Gómez diu que no té por de repetir-se mecànicament.

L'humor uneix les tres coreografies de
l'espectacle i(A la larga algo te harà»
La companyia Mar Gómez barreja la dansa amb la sàtira a les ruïnes d'Empúries
IMMA FERNANDEZ
Girona

Mar Gómez, directora de la
companyia i coreògrafa, explica
que «l'espectacle està compost
per tres coreografies curtes i
independents cadascuna. La
primera tracta dels efectes de
l'alcohol en una festa, amb tocs
d'humor». La segona peça és
una paròdia de la dona espanyola. Amb música de Miguel
Molina i Conxa Piquer, tracta
de les solteres en una verbena.
«És una sèrie d'estampes superposades. Els tocs d'humor encara són més exagerats que en la
primera i la posada en escena és
molt diferent».
La tercera peça és una paròdia del que és l'estètica de la
publicitat. «Ens riem dels cossos .perfectes i cada vegada es
p l a n t e g e n s i t u a c i o n s més
exagerades».
Amb la funció dé demà a
Empúries, seran més de trenta
representacions les que la companyia ha fet de A la larga algo
te harà. Tot i això, Mar Gómez
no té por de caure en el mecanisme de la monotonia a l'hora
d'actuar: «Espero que la gent
s'ho passi bé amb l'obra. S'ha
treballat molt en ella i després
de trenta sessions no tenim por
de repetir-nos mecànicament
perquè canviem coses. A més,
ens ho passem molt bé fent-la».
La música és molt important
per Gómez en aquest espectacle: «La utilitzem en funció del
que vol dir. Per exemple, per fer
una paròdia de la dona espanyola fem servir música que parla de les meravelles de la dona i

3 1 PRADA
Josep Murgades
diu que la llei de
normalització del
1983 és una «llufa»

Iguana reuneix
avui 25 grups de
rock a Blanes
JORDICAUPENA

Blanes.- Uns 25 grups de
diferents estils musicals
participaran avui, a partir
de les 10 de la nit, a la III
edició de la Nit de la Iguana
jam-session, que organitza
cada any el presentador i director del programa de Ràdio Marina Joan Josep Rir
bas, Txespi.
Segons ha explicat el director del programa, ««el que
es pretén amb lajam-session
és que els músics i el públic
s'ho passin bé amb l'espectacle, que durarà al voltant de
sis hores i mitja». Entre els
grups participants cal destacar Los Sencillos, que faran
una versió de Bob Marley,
els Sui Generis, Blues de
Rostoll i Te Equivocas Mesala. Encara queda per confirmar la presència de Los Rebeldes. El preu d'entrada és
de 1.000 pessetes anticipada
i 1.200 el dia del concert.

actuen avui a
Música Trece

La companyia:«A la larga af^o te harà» barrejarà la dansa amb l'humor a Empúrizs demà al vespre.

Mar Gómez recorda els seus
agafem la cobla».
Mar Gómez explica també inicis en la dansa clàssica i diu
que no recorre gaire a la impro- sobre' això que «amb la dansa
visació en els seus espectacles: clàssica em sentia bé, però era
«Partim d'una idea concreta i una coBa que feia de petita i en
aquesta es va desenvolupant». la qual has de buscar un sentit.
L'espectacle reuneix tres co- Més endavant has de buscar
reografies amb esperit crític, altres necessitats i un llenguatque Mar Gómez qualifica de ge per expressar altres coses.
«satíric però no amb mala in- Nosaltres utilitzem un Uentenció. Es molt tendre. La dan- • guatge molt tècnic».
sa i l'humor estan combinats en
La coreògrafa explica que hi
la majoria dels espectacles que ha una bona compenetració enfem. Procurem que una cosa no tre tots els menibres de la comtregui l'altra».
panyia: «Per nosaltres això és

una cosa fonamental per poder
tenir un contacte molt especial.
De fet, tots som amics i ens
coneixem des de fa molt temps».
De la seva relació amb Lluís
Omar i Anna Lizaràn, pirotagonistes de Quartet, Mar Gómez
explica que «en vaig qUedar
molt contenta. No havia fet mai
coreografies per a teatre, i és
difícil. Se'm va proposar perquè
el director de l'obra ens va veure ballar a València i era una
mica el que buscava per a Quartet, una cosa desenfadada».

Ventalló.- Ramon Alsina,
Ramon Torramilans i Ignasi
Vila, els tres components del
Mallets Trio, actuen avui, a
les 10 de la nit, al pati de la
Galeria Trece de Ventalló
dins el I Festival de música
contemporània. Entre altres, interpretaran peces de
Rud Wiener, Steve Reich i
Albert Llanas.

• CASTELL DE PERALADA
Restaurantes: Resíaurante
C a s t i l l o , Horarios: 21.002.00, Reservas Tel. 53 81 25,
P.P. Menú del Chef 4.500
PTA. aprox. Bestamirante
PariHa, Horarios: 20.00-2.00,
P.P. Menú 3.200 PTA aprox.

L'acte es va celebrar dimecres

Museo del Carmen: Horario: 10.00-12.00 y 16.Ò0-19.00,
P.P. Visita: 350 PTA.

Carles Pujol presenta la
biògrafia del grup de rock
Sangtraït a Figueres

Programa Verano Musical:
Dia 11 DagoU Dagom «Historietes». Precio: 3.500, 2.500
y 1.500 PTA. Dia 18 Peret.
Preciós: 4.000, 3.000 y 2.000
PTA. Dia 22 Miguel Bosé.
Precio: 6.000, 4.000 y 3.000
PTA. Tel. Reservas: 53 8125.

CARLES ARBOLÍ
Figueres

El periodista figuerenc Carles Pujol va presentar dimecres
el llibre Sangtraït. Els fills del
vent, escrit per ell mateix. El
llibre, publicat per l'editorial
La Magrana, recull els perfils
dels components del grup de
rock de la Jonquera i una àmplia selecció d'imatges fotogràfiques.

L'acte es va celebrar al bar
Charly de Figueres, on es van
acostar músics de grups gironins com Umpah-Pah, Kitsch,
Ja T'Ho Diré, Digit-Arts, Hobbie o Deixem-ho Estar. També
hi van assistir l'ex-cantant de
Sangtraït i actual líder d'Àspid. Marc Gonzàlez, i els guitarristes Jordi Armengol —coproductor de l ' ú l t i m disc de
Sangtraït— i Carles Serra, que
acaba de publicar Pyramid.

Festival I n t e r n a c i o n a l de
Música: Tel. Reservas 53 81
25.
Club de Golf: 18 Hoyos, Clases particulares, Horarios:
8.00-20.00, Preciós: GreenFee: 4.500 PTA. 18 Hoyos,
1.000 PTA, Pràcticas.
Carles Pujol, al centre, acompanyat de «Papa Jules»
antic cantant de Sangtraït.

Marc Gonzàlez,

Restaurante: Horarios: 8.0024.00 P.P. Menú: 875. PTA.
aprox.

