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En el Butlletí Oficial de la Província (núm. 70), de data 22 de març de 2007, es publicà
l’anunci sobre l’acord d’aprovació del Plec de Clàusules Econòmiques Administratives
Particulars i Tècniques que han de regir la contractació, mitjançant concurs i procedi-
ment obert, dels treballs de redacció de l’inventari de la xarxa de sanejament de la vila
d’Argentona, i la convocatòria del corresponent concurs.

Objecte: Contractació dels treballs de redacció de l’inventari de la xarxa de saneja-
ment de la vila d’Argentona.

Expedient núm: 964/2006

Títol: Treballs de redacció de l’inventari de la xarxa de sanejament de la vila d’Argen-
tona.

Pressupost de contracte: 44.881 EUR IVA inclòs, millorable a la baixa.

Termini d’execució del contracte:
Terminis parcials segons el Plec de Clàusules Econòmiques Administratives Particu-
lars i Tècniques.

El termini per presentar la totalitat de la documentació no esmentada anteriorment és
de QUATRE MESOS a comptar des del dia següent al de la formalització  del contrac-
te.

Garantia: No es constituirà garantia provisional. La garantia definitiva serà del 4% de
l’import d’adjudicació.

Plec de Clàusules Economicoadministratives i Tècniques Particulars: Es poden
examinar a la Secretaria de la Corporació i durant el termini de presentació de propo-
sicions en hores d’oficina (els dilluns de 8:30 hores 14:30 hores i de dimarts a diven-
dres de 8:30 hores a 14:00 hores) i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Argentona.

Presentació de proposicions: Les proposicions per aspirar al concurs es presenta-
ran a l’esmentada secretaria fins a les 14:00 hores del dia 10 d’abril de 2007.

Forma de presentació de les proposicions i model de proposicions segons el Plec de
Clàusules Economicoadministratives Particulars i Tècniques.

Obertura de proposicions: L’obertura del sobre núm. 2, que serà pública, tindrà lloc
a la Sala de la Junta de Govern Local, a les 9:00 hores, el dia 16 d’abril de 2007.

Despeses de publicació: Seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un import màxim de
900 EUR.

Argentona, 27 de març de 2007
L’alcaldessa, Ester Merino i Tarafa
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Ajuntament d’Argentona

Una muntanya de calço-
tets corona l’escenari. No
és roba íntima impersonal,
sinó que prové dels matei-
xos intèrprets (deu balla-
rins i deu músics amb una
soprano). Per Platel,
aquestes peces tenen his-
tòria. És només un exem-
ple de la manera de crear i
que els actors intervinguin
directament en la creació.
El coreògraf defensa que
hi hagi un diàleg («amb
una certa manipulació»)
recíproc entre director i
ballarins. Platel va presen-
tar ahir el muntatge, hores
abans de la primera repre-
sentació, a la premsa.

Sis mesos de treball de
Platel amb el músic Fabri-
zio Cassol i sis més amb
els deu ballarins –selec-
cionats d’arreu del món–
per aconseguir que la mú-
sica de Monteverdi (re-
composta per fer algunes
picades d’ullet a la música
zíngara i al jazz) sigui la
base en què els personat-
ges viuen un «èxtasi
col·lectiu». El coreògraf
sentencia que «la religió és
més política que la matei-
xa política». Volia parlar
del trasbals emocional a
partir dels sentiments reli-
giosos, que avui són molt
més convulsos ja que han
de conviure amb la
ciència.

«No» a l’òpera
La coreografia neix de la
invitació al creador que
debutés amb una òpera.
Platel descarta, per ara,
afrontar una direcció escè-
nica d’òpera: «No hi en-
caixo.» Platel discrepa en
la manera de treballar en el

gènere líric: es treballa
amb grans equips i amb
molt poc temps. El resultat
és bastant descoratjador,
comenta, ja que no es pot
fer un treball profund amb
els intèrprets que preferei-
xen refugiar-se en inter-
pretacions convencionals.
També el distancia «les
històries de reis i exèr-
cits», tot i que siguin la ba-
se per parlar dels temes
universals.

El Ballet C de la B és
una companyia belga que
es caracteritza per la seva
visió oberta. Els coreò-
grafs treballen a partir de
propostes externes, habi-
tualment amb ballarins
contractats per a cada pro-
jecte. Coincideixen en
l’interès d’introduir la mú-
sica clàssica en directe.

Dansa de trànsit místic
Platel mostra al Mercat «Vsprs», una coreografia inspirada en música religiosa

� Alain Platel, psicoterapeuta de formació, dubta
que els personatges histèrics siguin malalts. Prefe-
reix parlar d’ells com de persones «hipersensibles»
envers la vida. Per l’autodidacte coreògraf, els mo-
viments sincopats d’aquestes persones «expliquen
la manera com entenen la vida». La frontera entre la
teòrica normalitat i el que es considera pacient psi-
quiàtric «és molt fràgil», adverteix. Platel celebra
que els nous tractaments, que redueixen els deliris
(i que els deu ballarins reprodueixen a escena),
apostin pel règim obert dels pacients. La proposta
escènica coincideix, pràcticament, amb el muntat-
ge Unes veus, de Joe Penhall, amb el qual es feia
una mirada neta i sense prejudicis a les persones
amb esquizofrènia. L’obra es va representar a la Sa-
la Villarrroel. També explorava els malalts mentals
i residents d’un psiquiàtric en el muntatge Folie à
deux, de Titzina Teatro. La companyia mostrava els
universos d’aquests malalts amb una mirada iròni-
ca i, a la vegada, sensible. El públic de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega del 2003 va premiar un
treball que després va fer gira per tot l’Estat.

� El coreògraf Alain Platel presenta
des d’ahir i fins dissabte el muntatge
Vsprs al Mercat de les Flors. En
aquesta obra, el creador relaciona la

Una escena de la coreografia que signa Alain Platel, del Ballet C de la B. / EL PUNT

JORDI BORDES / Barcelona música mística de Monteverdi (Ves-
pro della Beata Vergine) amb els
moviments sincopats d’uns malalts
psiquiàtrics, captats en un curtme-
tratge dels anys trenta. L’obra estre-

nada fa poc més d’un any es va repre-
sentar en la darrera edició del Festi-
val de Peralada. Platel reconeix que
en aquella sessió totes les condicions
naturals van anar-hi en contra.

«Deliriums» a escena

� El còmic Pepe Gara-
mendy ha renovat el con-
tracte amb Amnistia Inter-
nacional (AI), a través del
qual l’actor aporta un per-
centatge del seu caixet a
l’entitat no governamen-
tal. Des de fa unes setma-
nes i fins al 15 d’abril pre-
veu una temporada al Tea-
treneu amb el muntatge In-
migrandes, un text estre-
nat al Teatro Alfil de Ma-
drid a final del 2005 i que
es va veure a l’Entrecultu-
res de Tortosa l’any pas-
sat, en un intent de la di-
recció d’atraure el públic
autòcton al festival que
dóna veu a les propostes
teatrals d’Àfrica i l’Orient.

Garamendy reconeix
que no ha estat fàcil fer
broma de temes tràgics
com ara el de les pasteres.
L’actor argentí es reconeix
un immigrat privilegiat
dels anys setanta ja que va
ser molt ben rebut, i no
amb els recels actuals.
També aclareix que, com a
còmic, sempre ha tingut
fama de frívol i es confessa
no ser un personatge «de
barricades». Per això des-
carta convertir-se en ban-
dera d’un col·lectiu
menystingut i del qual, ha-
bitualment, es desconfia.
L’actor considera que els
espanyols no són racistes,
tot i que sí «petits intole-
rants».

Garamendy riu amb tacte
del drama de la immigració,

amb el suport d’Amnistia
Internacional

J.B. / Barcelona




