
38 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dissabte, 6 de juny del 2009

PUBLICITAT

11
80

44
-9

70
56

4T
La jornada es dividirà en
dues parts: el matí, d’onze
a una, i la tarda, de cinc a
set. Al matí, en una sessió
presentada per l’actor Da-
vid Planas, hi actuaran les
companyies Txo Titelles,
que presentarà la història
d’En Cigronet; Clinclon-
clown, que oferirà l’espec-
tacle Pas a pas, d’una pa-
llassa; Pep Puigdemont hi
posarà l’animació musi-
cal, amb Cançonetes, i per
tancar el matí els mateixos
membres de Xaropclown
mostraran l’espectacle Pa-
llassades d’hospital.

A la tarda la sessió la
presentarà Jordi Miquel, i
hi actuaran el pallasso olo-
tí Toti Toronell, membre
de Cop de Clown; la com-
panyia Va de Contes hi
presentarà l’espectacle Va
d’òpera; la música serà a
càrrec d’Eduard Canimas,
i tornarà a tancar la sessió
el col·lectiu Xaropclown,
també amb Pallassades
d’Hospital.

Les actuacions, tant les
del matí com les de la tar-
da, tindran una durada
d’uns vint minuts i estaran
separades per breus inter-
vals de descans. El preu de
l’entrada a cada sessió,
matí o tarda, és de 8 euros i
el sistema de venda d’en-
trades anticipades és l’ha-
bitual del Sistema Metro-
polità de Teatre i Auditori
(SMTA): al Servicaixa i
als mateixos espais.

El col·lectiu Xarop-
clown, que té com a finali-

tat «alleujar el patiment
dels infants hospitalitzats i
dels seus familiars amb les
propietats terapèutiques
del riure» i que actualment
desenvolupa la seva activi-
tat bàsicament a l’Hospital
Josep Trueta, destinarà la
recaptació de la marató al
seu projecte.

Xaropclown, presidit
per Miquel Noguer (d’àl-
ter ego Doctor Sirenu), in-
clou a pallassos d’hospi-
tal, els que desenvolupen
la seva feina als centres sa-
nitaris, Mireia Peña (Ca-
mila Ronda Punxada), Síl-
via Cadanet (Dra. Esther
Nut), Rafel Sánchez (apre-
nent Farmaciu), Pep Mas-
sanet (Doctor Insulinu),
Thangi Rei (Dra. Anna
Tomia), Àngels Vázquez
(Dra. Sarah Mpió) i Carlus
Amalrich (Dr. Constatí
Pat).

La base del projecte de
Xaropclown és «la capaci-
tat curativa del riure». Tots
els components de l’asso-
ciació han rebut formació
com a pallassos d’hospital
–va ser en els cursos d’es-
pecialització que va sorgir
la iniciativa–, i abans de
l’inici de les actuacions,
que duen a terme comptant
amb la complicitat del per-
sonal sanitari, prèviament
vestits i maquillats, recu-
llen la informació necessà-
ria sobre els infants hospi-
talitzats, de manera que les
accions s’adeqüen a l’estat
físic i anímic de cada pa-
cient.

La primera Marató
de Somriures es fa
demà a La Planeta

La recaptació es destina a l’associació
de pallassos d’hospital Xaropclown

● L’associació de pallassos d’hospital Xaropclown or-
ganitza demà la primera Marató de Somriures, a la sala
La Planeta de Girona. Set companyies diferents intervin-
dran en una jornada en què es barrejaran pallassos amb ti-
telles, teatre d’humor gestual i música.

Dos pallassos de Xaropclown en acció. / EL PUNT
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● «Jo tinc dos fills i quan
eren més petits i nosaltres
vam començar a fer La
flauta màgica, els meus
nens quedaven fascinats»,
diu Joan Font, director de
Comediants i un creador
que s’ha proposat acostar
el món de l’òpera a la mai-
nada a través de diversos
muntatges, com ara La Ce-
nerentola: la Ventafocs,
segons Rossini. Des del

Petit Liceu, Font ha creat
obres com ara Allegro Vi-
vace, que demà al migdia
es representa a la sala sim-
fònica de l’Auditori de Gi-
rona, amb capacitat redu-
ïda (12h, 10 euros; reco-
manat a partir de 8 anys).
Estrenat la temporada
2003/2004 al Gran Teatre
del Liceu, Allegro Vivace
arriba ara a Girona en una
versió més reduïda, prepa-
rada per voltar molt –de

moment, se n’han fet dues
versions, en català i en cas-
tellà, que estan de gira per
l’Estat, però Font no des-
carta incursions en altres
llengües i països–, però
que manté l’essència de
l’original: a través de frag-
ments d’òperes de Monte-
verdi, Mozart, Rossini,
Verdi, Bizet i altres autors,
que s’intercalen en una
trama misteriosa i diverti-
da protagonitzada per una

adolescent que té un xicot
discjòquei i un esperit ju-
ganer anomenat justament
Allegro Vivace, s’explica
al públic «els diferents ti-
pus de veus, la història del
teatre cantat des de la tra-
gèdia grega i, en definiti-
va, el meravellós calidos-
copi de l’òpera». El se-
güent repte que es planteja
Font és crear «una òpera
contemporània per a na-
nos, amb temes actuals».

Joan Font porta demà l’òpera al públic
familiar gironí amb «Allegro Vivace»
X. CASTILLÓN / Girona


