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Un quartet de corda ben pe-
culiar mirarà de fer avui les
delícies dels espectadors
que ompliran la sala simfò-
nica de l’Auditori, en un
concert que en un principi
estava pensat per al format
d’aforament limitat de la
sala. L’altíssim ritme en la
venda de les entrades, però,
va obligar a ampliar l’afo-
rament i incloure la part al-
ta de la grada fins a omplir-
ho tot.

L’esbojarrat quartet de
corda que formen Ara Mal-
ikian, Thomas Potiron,
Gartxot Ortiz i Eduardo
Ortega surten a l’escenari

decidits a trencar qualsevol
convencionalisme dels que
encotillen habitualment la
interpretació de la música
clàssica. En la manera com
es trenquen aquestes regles
hi rau gran part de la gràcia
de l’espectacle. Ara Mal-
ikian i els seus músics, que
tenen un precedent en Le
Quatour francesos i fins i
tot en Les Luthiers argen-
tins, per allò de barrejar hu-
mor i música, es distancien
d’aquests dos grups, però,
perquè no utilitzen la pa-
raula i ho basen tot en el
gest. Pagagnini és un
espectacle de música, in-

terpretada amb rigor, sense
frivolitzar, però també és
un espectacle d’humor ges-
tual adreçat a un públic fa-
miliar. Trobar aquest equi-
libri és un dels motius de
l’èxit aclaparador d’aquest
espectacle estrenat l’any
passat.

De fet, un dels objectius

de la companyia és arribar
al públic jove, ja que tal
com manifesta Malikian, el
capteniment obligat en els
concerts de música clàssica
allunyen el jovent d’aquest
tipus de manifestació artís-
tica, i això provoca
«frustració» en el músic li-
banès.

«Pagagnini» arriba
a l’Auditori amb les
entrades exhaurides
i promeses d’humor

La venda ha anat a un ritme tan alt
que s’ha omplert la sala simfònica

DANI CHICANO / Girona

● L’espectacle que es posa en escena avui a l’Auditori de
Girona, Pagagnini, és un dels últims fenòmens de l’esce-
na, tal com demostra l’agenda de contractacions, farcida
fins al març de l’any que ve. Pagagnini és fruit de l’alian-
ça de la companyia madrilenya de teatre d’humor gestual
Yllana i del prestigiós violinista Ara Malikian.

Un quartet de corda de bogeria. / YLLANA

● El polifacètic dissenya-
dor garrotxí Xavier Bulbe-
na va morir divendres a
causa d’una malaltia als 59
anys. Va fer escenografies
per als Joglars, per a Zoo-
trop Teatre, per a Laborac-
tori i, amb el també disse-
nyador Xavier Mariscal, va
realitzar la de la cerimònia
inaugural dels Jocs Olím-
pics de Barcelona. Va dis-
senyar locals comercials,
l’interiorisme del Museu
de la Garrotxa i va fer el
projecte del museu dels
volcans, va ser el cartellista
de les Festes del Tura del
1998 i va fer els gegants
dels pobles de la Vall del
Ter. Format a l’Escola Eina

de Barcelona i membre del
col·lectiu dedicat a la pro-
moció de l’art conceptual,
va fundar el Taller Am Ter-
risseries, L’Au Cal·ligràfi-
ca, la cooperativa de cera-
mistes Coure i el premi de
dibuix Joan Miró. Va ser
també el creador del Volca-
net que inicia el Tura i del
logo promocional d’Olot,
una lletra o, que, segons ell,
van plagiar-li per fer el logo
del Tour.

Xavier Bulbena havia
presidit la Coordinadora
d’Entitats de Defensa de
l’Alta Garrotxa i era regi-
dor a Sant Pau de Segúries,
on residia. Familiars i
amics li diuen l’últim adéu
avui al migdia amb una ce-
rimònia civil al Parc Nou.

Mor el dissenyador garrotxí
Xavier Bulbena
JORDI CASAS

Sant Pau de Segúries

Bulbena amb el logo d’Olot i el del Tour. / J.C.


