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Cultura i Societat  

n La banyolina Pilar Codony ha 
guanyat el Premi Documenta 
2021 amb la novel·la Distòcia. El 
jurat del guardó ha destacat que 
l’obra guanyadora sobresurt «pel 
ventall de personatges complexos 
i vivíssims que presenta, per la 
mirada íntima i valenta sobre 
l’avortament i la maternitat, per la 
representació del dia a dia en una 
granja de vaques i ovelles i d’un 
món rural molt arran de terra». 

I és que Codony, de trenta-tres 
anys, és veterinària d’animals de 
granja, sobretot vedells. Va treba-

llar amb vaques de llet una bona 
temporada, per això li va ser fàcil 
ambientar la novel·la en una 
granja de vaques lleteres. És na-
tural de Banyoles i viu en un po-
ble molt petit del Pla de l’Estany, 
en un mas on també té animals. 

La novel·la, al març 
Distòcia es publicarà a L’Altra Edi-
torial a principis de març del 
2002. El jurat del guardó, format 
per Pau Vidal, Marina Espasa, Al-
bert Forns, Josep Cots i Eugènia 
Broggi ha decidit premiar-la amb 
una «insòlita unanimitat», per-
què la novel·la «fuig de populis-
mes literaris i llocs comuns, per 
l’autenticitat del relat i per una es-
criptura àgil, molt llegidora, i una 
llengua genuïna, entenedora i na-
turalíssima, lluny d’artificis i piro-
tècnies embafadores».

La banyolina Pilar Codony 
guanya el premi Documenta 
amb la novel·la «Distòcia»
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u El jurat en destaca «la 
mirada íntima i valenta sobre 
l’avortament i la maternitat» 
en un entorn rural

n La directora mexicana Alondra 
de la Parra va ser ahir a  Girona 
per assajar l’espectacle The silen-
ce of sound amb la GIO Sympho-
nia. El muntatge assajat a l’Audi-
tori de Girona compta amb una 
altra artista mexicana, la clown 
Gabriela Muñoz compartint es-
cenari amb l’orquestra simfònica.  

A través de Muñoz, que és una 
de les principals clowns de l’Amè-
rica Llatina, i de l’orquestra, The 
silence of sound explica un viatge 
musical, «el d’una dona jove que 
s’endinsa en la complexitat de la 
vida», diu Muñoz.  

L’espectacle, a més, compta 

amb efectes visuals ideats per 
l’estudi multimèdia català Nue-
veOjos, que acompanyen les me-
lodies d’Stravinsky, Debussy o 
Brahms que interpreta l’orques-

tra gironina.  
L’espectacle encara no té data 

d’estrena, però l’organització 
confia que es pugui veure a Cata-
lunya. 

Una «clown», música de Brahms i 
Debussy i una orquestra simfònica
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u La mexicana Alondra de  
la Parra assaja a l’Auditori el 
seu pròxim espectacle, «The 
silence of sound» amb la GIO

L’assaig de «The silence of sound», ahir a l’Auditori. MARC MARTÍ

n El director suís Christoph Mar-
thaler torna a Temporada Alta, 
aquesta vegada per compartir 
amb el públic del Canal de Salt la 
seva amistat amb l’escocès Gra-
ham F. Valentine, un dels seus ac-
tors fetitxe. Salt acollirà l’estrena 
a l’Estat d’Aucune idée, que es po-
drà veure avui i demà, i que posa 
sobre l’escenari l’especial compli-
citat entre dos amics, una «rela-
ció semidisfuncional» que inter-
preten el mateix Valentine i el 
músic Martin Zeller. 

La relació amb Marthaler, ex-
plica l’actor Graham F. Valentine, 
ve de lluny, des que es van conèi-
xer l’any 1969 a Suïssa en un hos-
tal per a joves universitaris, quan 
va fer un intercanvi per estudiar a 
Zuric. «En Christoph estava molt 
interessat a organitzar i produir 
produccions teatrals, però també 
era músic i jo tenia molt d’interès 
amb la música, i això ens va unir 
molt», explica l’intèrpret escocès, 
que ha mantingut la relació amb 
el director durant aquestes cinc 
dècades. 

Des de llavors, han treballat en 
moltes produccions teatrals ple-
gats, que els han dut a recórrer 
Europa de gira, fent també para-
da a Girona, on van portar Els vi-
atges de Lina Bögli l’any 2011. 

«Em va proposar tornar a tre-
ballar junts i fer un espectacle no-

més de dos homes a l’escenari, 
amb en Martín Zeller, que toca la 
viola de gamba, i n’ha sortit una 
combinació molt interessant», 
explica. 

En contrast amb els grans 
muntatges de Marthaler, Aucune 
idée és una proposta més íntima, 
que transcorre en mena d’aparta-
ment amb portes «per les quals 
s’entra i surt constantment, per 
viure vides separades però tam-

bé trobar-se amb els altres», però 
manté l’aposta per l’humor ab-
surd, els silencis i la música. 

«No saps mai què passarà, si hi 
haurà text o música, i tot i que no 
diria que és un espectacle diver-
tit, crec que val la pena veure’l. No 
té seqüències lògiques, però sí 
moltes trobades i esdeveniments 
i la musicalitat i el ritme hi juguen 
un paper molt destacat», explica 
Valentine sobre l’espectacle.

Una amistat «semidisfuncional»
u Temporada Alta acull l’estrena a l’Estat d’«Aucune idée», l’espectacle del director suís 
Christoph Marthaler basat la seva relació amb Graham F. Valentine, un dels seus actors fetitxe

ALBA CARMONA. SALT

Martin Zeller i Graham F. Valentine, en una escena d’«Aucune idée». JULIE MASSON

S’allunya dels 
muntatges de gran 
format en una proposta 
íntima que manté les 
claus del seu teatre: 
l’absurd, la música i el 
joc amb el silenci

140 professionals 
aborden el futur  
de les arts vives

u Més de 140 professionals 

de divuit països es reunei-

xen a Girona fins el 27 de 

novembre per debatre so-

bre el futur de les arts escè-

niques després de la pandè-

mia. La trobada, batejada 

com a Tomorrow is here - 

IETM Satellite Girona, és 

una reunió de la Xarxa In-

ternacional d’Arts Escèni-

ques Contemporànies orga-

nitzada per l’ICEC i l’Institut 

Ramon Llull en col·labora-

ció amb Temporada Alta i 

l’Ajuntament. Durant tres 

dies reflexionaran sobre el 

paper de les arts vives en la 

societat postpandèmia, es 

presentaran projectes de di-

verses disciplines triats a 

partir d’una convocatòria 

internacional i coneixeran 

de primera mà les propos-

tes de Temporada Alta, així 

com diversos equipaments 

de Girona i Salt. A més, ahir 

van ser a la Garrotxa per co-

nèixer el festival Sismògraf i 

la residència FaberLlull 

d’Olot i el col·lectiu 

Nyamnyam de Mieres i diu-

menge aniran al centre de 

creació L’Animal a l’Esquena 

de Celrà. A.C GIRONA
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