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PUBLICITAT

Palau de Fires de Girona
www.firagirona.com

De 10 a 20 h.

�
INVITACIÓ
Aquesta invitació és vàlida per persona i diaus convida

FIRAHABITATGE
del 20 al 22 d’abril del 2007
Palau de Fires de Girona De les 10 h. a les 20 h.

20
21
22
abril
2007

Organitza:

JORNADA 
TÈCNICA

20 abril
de 2007
Sala d’actes

Palau de Fires de Girona

16:45 h.

Tradició-innovació:
responsabilitat social

en la gestió
immobiliària. El

projecte API immobles.

17:00 h. 
JORNADA TÈCNICA

ACTUAL CONJUNTURA 
DEL MERCAT
IMMOBILIARI

17:30 h.

El mercat del lloguer:
present i futur.

17:45 h.

Les noves normatives:
decret d’ecoeficiència,
eficiència energètica,

codi tècnic, etc. 
Aporten un valor afegit

a l’habitatge.

18:00 h.

La qualitat en el marc
del Codi Tècnic.

18:15 h.

Els promotors-
constructors

immobiliaris i els
reptes del mercat dins

l’economia
globalitzada i la

necessària protecció
del medi ambient.

18:30 h.

Cloenda de la Jornada.

19:00 h.

Parlaments

d’inauguració.

118651-832329E

emma Rodríguez ha entrat amb bon peu en
el gènere de comèdia trista, després de sor-
tir trontollant de la comèdia farsa. Des de

la setmana passada, la Sala Beckett és l’escenari del
nou text de l’autora, vulgar, de baixa estofa i quasi
sense insults o males paraules, per il·lustrar escenes
de fantasia onírica. La peça amaga un altre extra:
cantar les acotacions amb veu neutra. Un recurs a
voltes brillant i d’altres pesat. L’ham presenta i,
efectivament, parla de tres perdedors que s’estimen
i es valoren però que no es comuniquen. Són pati-
dors que, tot i així, aspiren que hi hagi un final feliç
en les seves vides. I, envoltats de bosses del Lidl, de
congelats de l’àrea de Guissona i d’una cinta de su-
permercat (genial idea per a una acotació no teatral
impossible, marca de l’escenògrafa Meritxell Mu-
ñoz) les tristes històries culminen amb un final
American beauty i escenes oníriques.

Si un alcohòlic (Camilo García), abstemi de vuit
dies, veu la llum quan parla amb Jesús, per què no
pot ser que Irene (Sílvia Sabaté) consoli una taca
d’oli que plora? O que Carol (Mònica Glaenzel)
confongui el pare amb el ficus, a qui mai oferiria
que es cuidés del fill al parc? La peça és estranya-
ment poètica i desoladora. Però el món dels perde-
dors, que tan desagradable resulta habitualment, es
descobreix agradable, acollidor, reconciliador.
Glaenzel es confirma com a actriu teatral i s’escapa
de la comèdia desbarrada d’Aurora de Gollada, tot
i que presenta un personatge germà al text de Beth
Escudé. Glòria Balañà accepta el joc de l’autora de
tres monòlegs que s’entrecreuen amb contínues
acotacions al marge que es reciten. Però, a excepció
del pròleg, aquestes indicacions teatrals no evo-
quen per res la literatura de Valle-Inclán, sinó que
transformen, mecànicament, els desplaçaments en
paraula. És un joc vàlid però que esgota i encalla.
Probablement, seria més agraït si s’alternessin es-
cenes sense dir les acotacions amb d’altres en què sí
que s’expressessin. Un altre mèrit del text (que re-
peteix el joc de realitat i fantasia com ja va fer Jordi
Casanovas a City/Simcity) és deixar un final obert.
Pot haver-hi quasi qualsevol desenllaç, a gust (o a
olfacte) de l’espectador. Casa tensió i poesia.

G

teatre | «l’ham»

«Pescats» en les

acotacions
� Autora: Gemma Rodríguez

Directora: Glòria Balañà

Intèrprets: Mònica Glaenzel, Sílvia Sabaté i

Camilo García.

Dia i lloc: Divendres, 13 d’abril (fins al 6 de maig),

a la Sala Beckett

JORDI BORDES

Una escena de l’obra. / FERRAN MATEO

� Una oferta que preveu
més de 20 hores de ritmes
electrònics, 75 artistes i un
emplaçament tan sorpre-
nent i inhòspit com és el
cor del desert dels Mone-
gros, a la Franja, són els
trets que defineixen un
dels festivals musicals
més singulars i consoli-
dats que se celebren a l’Es-
tat espanyol, el Monegros

Desert Festival (7 de ju-
liol), que aquest any pre-
senta una programació
densa i rica en matisos.
Underworld i Snopp
Dogg, mestre i guru del
hip-hop, són els dos prin-
cipals caps de cartell, als
quals cal sumar noms de la
talla d’Asian Dub Founda-
tion, la Mala Rodríguez,
Sven Väth, Dave Clarke,
Richie Hawtin, Derrick

May, Technasia, Marco
Bailey, DJ Rush, Aute-
chre, Ken Ishi i Oscar Mu-
lero. Eloi Martín, director
del Monegros, comenta
que aquest cartell respon
al caràcter eclèctic de l’es-
deveniment ja que bus-
quen fer molts festivals
dins un mateix festival.
Com a prova d’això, es de-
dicarà una programació
específica a un gènere tan

poc ortodox per als puris-
tes de l’electrònica com és
el hard-techno, amb artis-
tes com ara Pet Duo i An-
dreas Kremer. Situat al ja
mític quilòmetre 412 de
l’N-II, al municipi de Fra-
ga, el festival ocuparà una
superfície de 100.000 me-
tres quadrats, disposarà de
tres veles i tres escenaris, i
s’espera que hi assisteixin
més de 40.000 persones.

Snoop Dogg i Underworld, caps de
cartell del Monegros Festival 2007

F. ESPIGA / Barcelona




