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PUBLICITAT

861922/876610P

E D I C T E

Han sol·licitat llicència municipal ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental de les activitats existents degudament legalitzades, les
persones o entitats que es relacionen a continuació.
Les sol·licituds esmentades, atès l’article 5.3b) del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (DOGC núm. 4353 de 31.03.2005), se sotmeten a informació pública
per un termini de VINTS DIES HÀBILS per tal que qui ho consideri convenient formuli les al·legacions i observacions que consideri oportunes.

Expedient Titular / Tipus activitat Emplaçament

LBMA-90/2005 PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA C. DEL PISUERGA, 11
FABRICACIÓ DE FORMIGÓ FRESC
(ADEQUACIÓ A LA LIIA)

Han sol·licitat llicència municipal ambiental per a l’obertura, per a l’ampliació i per a la modificació d’activitats als emplaçaments que s’indiquen, les persones o entitats que es relacionen a
continuació.
Les sol·licituds esmentades, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la Intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, de 9 de juliol del 1999 (BOP
26.07.99), se sotmeten a informació pública per un termini de VINT DIES HÀBILS per tal que qui ho consideri convenient formuli les al·legacions i observacions que consideri oportunes.

Expedient Titular / Tipus activitat Emplaçament

LEMA-10/2007 JAVIER PEÑA GALDEANO C. DE LA INDEPENDÈNCIA, 63
BAR MUSICAL (MODIFICACIÓ)

LBMA-50/2006 INMA DISTRIBUCIONES DEL DESCANSO, SL C. DE RUBÍ, 371
MAGATZEM DE MATALASSOS I COMPLEMENTS (OBERTURA)

LBMA-52/2007 PETIT ESTEL·LA NOVA SL C. DEL PUIG NOVELL, 33
CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (AMPLIACIÓ)

LBMA-53/2007 ESCAYOLAS BEDMAR, SL AV. DEL VALLÈS, 336
MAGATZEM DE DISTRIBUCIÓ (OBERTURA)

Els expedients són públics i poden consultar-se a les oficines del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, núm. 14, de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores).

MÀRIUS MASSALLÉ I BAINAD 
REGIDOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Terrassa, 27 de setembre de 2007

PUBLICITAT

Ajuntament de Sabadell

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
RESIDUS

EDICTE
Després d’aprovar el Padró fiscal de la taxa per la prestació dels
serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a
aquests, corresponent a l’exercici 2007, de conformitat amb les or-
denances fiscals, s’exposa al públic per un període de trenta dies, a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, al Servei d’Atenció al Ciutadà, situat al c. de
la Indústria, 10, perquè es puguin presentar les reclamacions perti-
nents en els registres d’aquest Ajuntament.

També es fa públic que els rebuts del padró es poden fer efectius en
període voluntari des de l’1 d’octubre fins al 30 de novembre prò-
xims, inclusivament, mitjançant entitats bancàries o caixes d’estalvi
amb oficina a Sabadell, als seus caixers automàtics amb lector de
codis de barres i per internet, www.sabadell.cat. Es fa l’advertiment
que, després d’aquest termini, s’iniciarà el cobrament per via de
constrenyiment amb els recàrrecs, els interessos i les costes co-
rresponents.

Al mateix temps, es significa als subjectes passius que, contra
aquestes liquidacions, es pot interposar recurs de reposició davant
l’Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització de l’exposició pública del corresponent padró. Així ma-
teix, es pot interposar, d’acord amb la Llei, qualsevol altre recurs si
hom ho creu convenient, tenint en compte, però, que no paralitzarà
l’acció administrativa per al cobrament d’aquests dèbits.

Sabadell, 28 de setembre de 2007 
Tinent d’alcalde de Serveis Centrals
Joan Manau Valor
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alixto Bieito ha emprès
una altra croada. S’ha
atrevit a agafar la no-

vel·la de cavalleries de Joanot
Martorell, que suposa el primer
exemple de la desmitificació
d’aquesta literatura artúrica, i
posar-la a escena. Les 1.200 pà-
gines del llibre, escrit al segle
XV, ara fa prop de sis-cents
anys, són un cant al goig de viu-
re, alhora que esdevenen un fi-
del reflex del gaudi i les lluites
medievals. Bieito, acompanyat
per Marc Rosich, ha demanat la
col·laboració d’un altre creador
de pes, Carles Santos (del País
Valencià com el mateix Marto-
rell), per completar l’escena
amb un espai sonor de gran per-
sonalitat. La trobada entre
aquests dos grans creadors de
l’escena ha estat una topada
amistosa que, probablement, ha
fet més gran el trencaclosques
del que ja era. Cal valorar el sa-
ber fer estètic de Bieito, que ha
aconseguit uns personatges ex-
trems amb un text medieval així
com unes partitures que són
efectiu i efectista coixí a l’esce-

C

na, en la majoria de casos (tot i
que puntualment sembla que el
coixí ofegui la dramatúrgia tea-
tral). El resultat és un Tirant vi-
tal, torturat d’amor, que ara es-
quitxa sang dels contrincants,
ara beneeix amb aigua de Vila-
drau els moros en la seva croa-
da suïcida a l’Àfrica. Un treball
d’actors i un planejament d’es-
cena monumental i entregat
que queda amb uns desequili-
bris de ritme, que el desmane-
guen. Potser el viatge iniciàtic
no seria tan abstracte si se se-
guís l’evolució de la narradora
cega, amb un orgue a les mans,
que realça les sensacions i ator-
ga un punt oníric que recorda la
producció d’aire fantàstic de
Peer Gynt.

El punt de partida és plante-
jar la novel·la, fer-li un home-
natge, tot dinamitant l’existèn-
cia dels personatges originals.
Desapareixen molts secundaris
i se’n creen de nous. Res a ob-
jectar si l’adaptació manté l’es-
sència del text de Martorell i
ajuda a aclarir l’acció. És cert
que l’argument peca de senzill
(noi estima noia, però el destí
els priva de la felicitat). El rep-
te, doncs, és que amb la des-
construcció de la novel·la s’a-
consegueixi apropar el text als
espectadors d’avui i que aporti
llum a la migrada informació
que la gent de carrer té de l’edat
mitjana. Si funciona l’exposi-
ció esquemàtica de la manera
de pensar i actuar que Martorell
va escriure a les seves pàgines,
l’acció es bifurca en mil ave-
ranys de la trama i la dispersa.
La dificultat d’entesa no és, en-
cara que ho pugui semblar, per
l’ús d’un llenguatge arcaïtzant

(molt més llunyà del català cen-
tral és el Primera història d’Es-
ther, d’Espriu), sinó perquè es
fa impossible identificar-se
amb aquestes persones, per més
vestits del segle XXI que vagin,
o per més que visquin un amor
tràgic.

És difícil, realment, fer un
cant a la vida, al gaudi (qui no
recorda el cinisme del turisme
sexual a Plataforma de la tem-
porada passada?), a còpia de
traïcions i imatges estereotipa-
des de l’oci d’avui. Per què pro-
jectar fotos de la Tomatina, una
matança del porc o els bous em-
bolats? Per què aquesta dèria,
d’altra banda tan divertida, de

convertir l’emperadriu en una
fallera major? És probable que
l’error sigui buscar les raons a
sensacions intuïtives però la in-
teressant peça pot patir d’a-
quest excés d’icones. En excés,
fan la paella massa salada.

Punt a part es mereix el tre-
ball dels actors i, per tant, la se-
va direcció. Beth Rodergas, que
havia debutat professionalment
amb la comèdia Pels pèls, treu
or de les seves entranyes. És de
les que millor sap mantenir-se
en el seu paper de Carmesina, la
princesa estimada pel cavaller
que no s’abandona al plaer pels
seus deures de llinatge. També
Joan Negrié viatja d’un fred Ti-

rant a un d’esquizofrènic ena-
morat que mor quan ja tenia la
mel als llavis. Lluís Villanueva,
en la seva labor de cínic i mestre
de cerimònies, respon amb ofi-
ci. Roser Camí excel·leix en el
monòleg amb què allibera Ti-
rant de «l’illa del pensament».
Victòria Pagès planteja una
malvada i desolada viuda repo-
sada. Begoña Alberdi es desin-
hibeix i treu suc del seu perso-
natge d’emperadriu amb ànsies
de fer l’amor amb un Hipòlit
(Nao Albet) exhibicionista,
enèrgic, extemporani. Carles
Canut i Mingo Ràfols, des de la
barrera, però sempre sorne-
guers.

L’acció cavalleresca es ves-
teix amb armadures medievals i
samarretes I love Berlín, amb
xandalls Adidas i espases ma-
llades. Finalment, l’espai que
ocupa el centre de la platea, que
divideix el públic en dues ban-
des. La gran quantitat d’accions
i actors a escena implica que
costi trobar qui diu què, trobar
el focus d’atenció. L’efecte
d’acció coral no s’aconsegueix
quan l’actuació es dispersa en
tants personatges (que fan el
seu paper sense fissures) que hi
ha deambulant-hi. En definiti-
va, una obra de brillants ins-
tants que no acaben de lligar i
que es fa a partir d’una novel·la
molt difícil de portar a escena
en ordre. Desdibuixada l’esce-
na, com demana Bieito, es fa di-
fícil entendre l’acció però sí
que es reben sensacions exter-
nes. El públic berlinès de l’es-
trena va respondre amb la fór-
mula del mig got: els que van
aguantar la segona part, els va
impactar.

� Autor: Joanot Martorell
(adaptació de Calixto Bieito i
Marc Rosich)
Música: Carles Santos
Direcció: Calixto Bieito
Intèrprets: Joan Negrié, Lluís
Villanueva, Mingo Ràfols, Nao
Albet, Josep Ferrer, Carles
Canut, Beth Rodergas, Roser
Camí, Victòria Pagès, Begoña
Alberdi, Marta Domingo, Belén
Fabra, Alina Furman, Alícia
Ferrer.
Dia i lloc: 27 de setembre al
Hebber Theatre de Berlín

teatre | «tirant lo blanc»

JORDI BORDES

Tirant desmanegat

Un moment de la representació de dijous a Berlín.  / MARCUS LIEBERENZ




