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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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de la Generalitat

ANUNCI

d’informació pública sobre concessió administrati-
va al port de Palamós

D’acord amb el que disposa l’article 72 de la Llei
5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, es fa
avinent al públic que Gas Natural Distribución
SDG SA sol·licita una concessió administrativa
per a la instal·lació d’una canonada de gas natural
al c/ Vapor al port de Palamós.

En el termini de vint dies hàbils, comptats de l’en-
demà de la publicació d’aquest anunci al DOGC,
es podrà examinar el projecte presentat a les ofi-
cines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària
Nord, passeig General Mendoza, 7, pral. i a l’A-
juntament de Palamós els dies hàbils i en hores
d’oficina.

Durant aquest termini s’admetran les al·legacions
que es presentin, per escrit i per duplicat, en les
dependències abans esmentades.
Girona, 4 d’octubre de 2008
Antoni Conejero Lobos
Responsable territorial de la Zona Portuària Nord

● Qüestionar què és
l’art, com s’engendra la
creació o com saber si
allò que ha estat creat ha
estat comprès per l’es-

pectador dins el mateixos paràmetres
que originaren l’obra. Aquestes són al-
gunes de les preguntes que dissabte al
vespre el coreògraf català Cesc Gela-
bert va voler compartir amb el públic.
Un dia amb el públic, nom amb què ha
estat batejat l’espectacle, es fonamenta
precisament a posar les bases en la re-
lació que s’estableix entre el públic i
els ballarins. Gelabert va inaugurar
l’estona a través d’una mínima presen-
tació, personal i professional. Compar-
tint alguns dubtes i possibles respostes
que ell mateix s’ha donat després
d’anys d’experiència. Parlar de l’art,
segons les seves paraules, com un som-
ni compartit en un estat de vigília. Amb
aquestes i altres poètiques definicions
arrencava una espècie de work in pro-
gress amb els assistents. El coreògraf i
quatre dels ballarins de la companyia
Gelabert/Azzopardi van ballar alguns
fragments d’obres passades –Viene re-
gando flores desde Habana a Morón
(2003), Psst!! Psst!! (2005) o el darrer,
Orion (2007)–, sempre amb parades
per qüestionar el públic. Parades en les
què Gelabert apuntava a alguna idea,
assenyalava reflexions i ensenyava
com prendre consciència de cada un
dels elements que configuren una co-

reografia. Des de la música fins a l’au-
diovisual, sense oblidar elements in-
trínsecs del llenguatge de la dansa com
són el ritme i el gest. Després van con-
vidar al públic a ballar, o a sentir més
aviat, a deixar-se captivar per la músi-
ca, per l’escena, per aquella reacció
corporal que copsa les emocions. Fins
aquí el què podríem denominar prime-
ra part, una part en què vam arribar a
«l’acord» d’entendre la dansa com a un
possible acord entre persones (coreò-
graf, ballarí, públic) que estableixen un
pacte secret.

La segona part pot ser concebuda
com una possible execució dels con-
ceptes exposats a la primera. A partir
de la idea que un dels espectadors va
donar (votada democràticament), es va
buscar la música que més s’hi adeia
(acceptada per unanimitat), i segons la
lliure interpretació que els ballarins de
la companyia van executar vam assistir
a la manera com Gelabert treballa. Po-
dem dir que el coreògraf va mostrar-se
sense por, ensenyant els seus pactes se-
crets. Cesc Gelabert va compartir
aquells moments que no es mostren,
que el públic no veu. És a dir, si habi-
tualment només es rep l’execució, en
aquest cas també ha estat possible as-
sistir a l’instant de creació.

Potser a mode de símbol, però un
dels grans moments de la nit va ser
veure part del públic dret en l’escena
amb els palmells aixecats i oberts, mos-
trant tota la mà, sense tenir res a amagar.

Creació compartida
IMMA PRIETO

la crònica

Una imatge de l’espectacle de la companyia Gelabert-Azzopardi. / EUDALD PICAS

Si alguna cosa tenen en co-
mú les escultures del jove
Torres Monsó, el bust del
seu pare per exemple, o les
primeres figures foses sota
l’impacte dels cossos ma-
gres, cerulis, de Giacomet-
ti o Lehmbruck, i les seves
darreres invencions dada-
istes, els pòsters manipu-
lats, el descobriment de les
falses divinitats, és una
idèntica paciència per ser-
vir una obra plena, com-
pleta, un gust invariable
per entretenir-se en cada
peça fins a abocar-hi tot el
que hi ha de dir. Ha gua-
nyat, en tot cas, en modès-
tia: ja no pretén agradar, ja
no creu que estigui a les se-
ves mans la bellesa. El
canvi és ben notori a partir
de la dècada dels seixanta,
quan han fet pòsit altres in-
teressos, potser la voluntat
d’indicar en lloc de la pre-
tensió de mostrar. I allò
que assenyala l’obra de
Torres Monsó és sempre
problemàtic, un espai peri-
llós on trontollen les certe-

ses i els llocs comuns, una
zona d’arenes movedisses
on s’enlloten fins al coll la
petulància, l’autoritaris-
me, la idiotesa temerària.
És també en aquest mo-
ment, a la sortida dels fos-
cos anys quaranta, que in-
tervé feliçment l’humor,
una rialla sardònica tot so-
vint, una ironia finíssima
que treu el nas sota una
plàcida aparença; a vega-
des, però, un gemec, una
mena d’ofec que podria
assemblar-se al sanglot
d’algú que apesar de tot es
resisteix a plorar, com pas-
sa sobretot en els seus
muntatges al·lusius a la re-
ligió i a aquest Déu absent
que tot ho pot però ajuda
tan poc.

S’ha permès fins i tot
una improvisada broma
sobre el nostre flamant
centre d’art contemporani,
aquest Bòlit que ell no re-
coneix si no és com un joc,
el bèlit, i descompost en
les seves peces majors:
una vagina, el suport, i un

penis, la cana, amb totes
les parts científicament
detallades. A vegades pot
fer l’efecte, com aquí, que
és procaç perquè sí, però
Paco Torres Monsó no és
mai gratuït, ni quan pinta-
va piruletes de polièster o
moldejava el rostre del seu
pare, ni quan recull dins
una vitrina uns cagallons
prehistòrics per fer-nos
notar el poder de pervivèn-
cia de la merda. La petita
biblioteca personal orga-
nitzada en una taula de la
galeria (Dante, Salinger,
Borges, Bataille, Céline,
Cortázar, Prigogine, Joy-
ce, Klossovski), acompa-
nyada d’una també breu
selecció discogràfica dels
seus autors preferits (de
Miles Davis a Frank Zap-
pa), dóna compte del sòlid
discurs intel·lectual sobre
el qual se sosté aquest ar-
tista amb vena de tendrís-
sim comediant. Encara hi
ha temps de retrobar-s’hi,
a Només Art, fins aquest
cap de setmana.

Una mirada irreverent
Només Art revisa la trajectòria impecable de Torres Monsó

Torres Monsó, afrontat a la imatge del buit còsmic. / LLUÍS SERRAT

● Només Art tancarà l’any, i potser també
una les més estimulants propostes exposi-
tives de les últimes temporades a Girona,
amb una revisió, des de la intimitat, de la

EVA VÀZQUEZ / Girona trajectòria de Francesc Torres Monsó.
L’escultor gironí, que acaba de complir
els 86 anys, s’exposa a una radiografia se-
lectiva del seu treball que abraça des dels
anys quaranta fins a l’actualitat.

● El dramaturg català Jor-
di Galceran ha venut els
drets d’autor d’El mètode
Grönholm al productor que
ha estrenat Mamet i Pinter
a Broadway. Galceran ha
confirmat que ara el pro-
ductor «ha de persuadir un
director que persuadeixi
una estrella per trobar in-
versors: és el conte de la
lletera». Belbel i Galceran
són els autors que tenen

més trajectòria fora de Ca-
talunya. Són la baula que
uneix els autors Josep Ma-
ria Benet i Jornet i Rodolf
Sirera amb la nova fornada
«ambiciosa» de drama-
turgs, diu Belbel. Tots dos
autors van presentar fa uns
dies, a la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE)
les edicions en castellà de
Carnaval i A la Toscana.
En la versió nova de Car-
naval apareix el final rodó

de la producció de Madrid
que no es va veure en l’es-
trena al Romea. Galceran
insisteix en què la SGAE
hauria de tenir una col·lec-
ció de teatre en català, idea
que ja fa anys que va expli-
citar i que Ramon Munta-
ner (delegat de la SGAE)
va esquivar en l’acte de
presentació aclarint que la
intenció és que les obres si-
guin accessibles, en tots els
idiomes, per internet.

Galceran ha venut els drets d’«El
mètode Grönholm» a Broadway

J.B. / Barcelona


