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Mollet acull 
la XVI 
Biennal d’Art 
Contemporani 
Català

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Museu Abelló de Mollet 
presentarà aquest dijous la 
XVI Biennal d’Art Contem-
porani Català, una mostra 
única a Europa per les seves 
característiques on es poden 
veure algunes de les tendèn-
cies plàstiques més repre-
sentatives de l’art català del 
moment actual.

En aquesta edició hi par-
ticipen nou artistes joves: 
David Bonet, Narcís Díaz, 
Katherinne Fiedler, Lola 
Lasurt, Pablo Lerma, Elisa 
Munsó, Maria Padilla, Car-
lota Polo i Daniel Rodríguez. 
Aquests artistes han estat 
seleccionats per Ester Fer-
rando, artista plàstica de 
Reus; Mireia Guillaumes, 
historiadora i crític d’art de 
Girona; Antoni Jové, historia-
dor de l’art i coordinador del 
Centre d’Art La Panera de 
Lleida; Àlex Mitrani, crític 
d’art i comissari independent 
de Barcelona, i Carlos Velilla, 
vicedegà de la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona.

Des de ja fa uns anys, 
Mollet forma part de l’iti-
nerari d’aquesta exposició 
que mostra l’art més jove de 
Catalunya i Andorra, en un 
afany per impulsar l’art jove 
i innovador que actualment 
està sorgint als dos princi-
pats.

On és 
l’humor?

Granollers

J.B.

Un autor britànic de prestigi, 
un grup de bons actors de 
solvència contrastada i un 
jove director amb les idees 
molt clares. A priori, estem 
davant d’una fórmula imba-
tible. Llàstima que al teatre 
les sumes no són exactes i 
les qualitats del material 
de base, el text, continuïn 
essent vitals pel resultat 
escènic final. 

Vides privades, del drama-
turg britànic Noël Coward, 
s’autodefineix com una 
“comèdia íntima” en tres 
actes que, més enllà de retra-
tar l’alta societat britànica de 
principis del segle XX, té la 
voluntat de retratar i paro-
diar les relacions de parella. 
Però ni l’energia ni el talent 
poden fer gaire per salvar 
la funció davant d’un con-
junt de situacions i diàlegs 
suposadament divertits que 
ratllen el ridícul, destinats 
a arrencar la rialla fàcil d’un 
públic poc exigent. Un públic 
molt fidel i entregat que va 
omplir aquest cap de setma-
na el Teatre de Ponent per 
veure la versió produïda per 
la sala La Planeta de Girona 
que va estrenar-se amb èxit 
al darrer festival Temporada 
Alta.

Vides privades és la típi-
ca comèdia britànica amb 
embolics de parelles. Eric i 
Amanda, exparella, coinci-
deixen al mateix hotel de la 
costa francesa acompanyats 
de les seves noves parelles. 
El resultat, totalment previ-
sible, permetrà el xoc d’egos 
i un constant anar i venir 
d’amors apassionats i odis 
desfermats, d’hipocresies i 
comèdia. És evident doncs 
que els diàlegs són aquí el 
més important. I aquí és on 
rau el principal problema de 
Vides privades: on hi hauria 
d’haver enginy i humor intel-
ligent, només s’hi veuen 
diàlegs sense substància, que 
no fan avançar ni la funció ni 
els personatges. Poc importa 
l’esforçat paper dels actors 
intentant arrencar rialles 
amb actuacions enèrgiques 
i histriòniques. Poca cosa es 
pot fer amb uns fonaments 
tant poc sòlids. L’únic cònsol, 
per als espectadors capaços 
de connectar amb aquest 
humor vodevilesc, els únics 
que poden passar una bona 
estona.

‘Vides privades’, de Noël 
Coward. Companyia Sala 
Planeta. Teatre de Ponent de 
Granollers. Divendres, 29 de 
maig.
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Professionals del circ van animar amb tallers i espectacles els carrers de Sant Feliu, dissabte

Sant Feliu de Codines

Gemma Permanyer

El pallasso, l’acròbata i el for-
çut, fets amb cartró i pintats 
per Joan Segalés “Rateta”, de 
Sant Feliu, eren alguns dels 
personatges que donaven la 
benvinguda als visitants de 
la segona edició de Cirkàlia, 
el festival de circ i anima-
ció al carrer, que es va fer 
aquest dissabte a Sant Feliu 
de Codines. Es tractava de 
personatges de tot tipus de 
dimensions, amb un forat al 
mig, perquè els més petits hi 
poguessin posar el cap. Molts 
infants ho van voler provar 
i sentir-se com alguns dels 
personatges que acabaven de 

veure de veritat. 
Cirkàlia, que aquest any 

s’ha traslladat a la plaça Josep 
Umbert Rosàs, es consolida 
en la segona edició i va rebre 
desenes de visitants. Una 
gran vela inflable de color 
verd pistatxo, molt similar 
a les carpes del circ, va aco-
llir diversos espectacles. Els 
monocicles del Boni o els 
pallassos amb el Miquelet 
van tenir molt bona acollida. 

Cap a les 7 de la tarda les 
mirades de tothom van anar 
cap a amunt per seguir els 
moviments de la compa-
nyia KD Cirk que va fer un 
espectacle que va combinar 
les acrobàcies, els equilibris, 
l’animació i els malabars. 

Després de cada gran movi-
ment, aplaudiments per part 
dels més grans i cares de 
sorpresa per part dels més 
petits. Els visitants també es 
podien emmirallar i veure 
com es deformava la seva 
figura en grans miralls de 
circ. Tant al matí com a la tar-
da, els més petits van poder 
participar en els tallers de 
malabars, de globoflèxia o 
d’equilibris. I també perse-
guir pallassos que corrien 
amb el nas vermell o pintar-
se la cara com ells. L’activitat 
es va tancar amb un sopar 
popular per a 150 persones, 
cuinat pel Centre Cultural i 
Gastronòmic Sense Estova-
lles.

Clàudia González i 
Estitxu Julián presenten 
l’exposició “Society 
Tites” a la Garriga   
La Garriga

Clàudia González i Estitxu 
Julián van presentar, dijous, 
l’exposició fotogràfica “Soci-
ety tites”, una crítica a la des-
humanització de la societat 
en què les persones deixen 
de ser persones per esdeve-
nir maniquins. La mostra 
recull 12 fotografies de llocs 
quotidians on el protagonista 
és un maniquí. Les figures 
apareixen totalment integra-
des en ambients com el d’un 
supermercat, un bar o un 
gimnàs sense destacar entre 
la resta de persones. “Són els 
llocs on creiem que les per-
sones som més maniquins”, 
diu l’estudiant de fotografia 
Clàudia González, de la Gar-
riga. Aquesta mostra és el 
projecte de fi de curs de les 
dues estudiants de segon de 
fotografia a l’IDEP. H.M. C
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El festival Cirkàlia de Sant Feliu es consolida en la segona edició

Somriures i nassos vermells


