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Ajuntament de
Cabrera de Mar

EDICTE

Vista la sol·licitud formulada per

Gas Natural Distribución SDG,

SA en la qual sol·licita llicència

d’obres per a l’obertura d’una

rasa de 618 m a la finca La Al-

tura, expedient municipal d’o-

bres 2007063/om.

L’expedient administratiu i pro-

jectes presentats es sotmeten a

informació pública durant el ter-

mini d’un mes, comptador a

partir de l’endemà de la publi-

cació del present Edicte en el

Butlletí Oficial de la Província i

en un dels diaris de més circu-

lació, tal com determina el con-

tingut dels articles 47, 48 i 49

del Decret Legislatiu 1/2005, de

26 de juliol, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei d’urbanis-

me.

Cabrera de Mar, 10 d’octubre

de 2007

Jaume Borràs i Ferré

Alcalde de Cabrera de Mar

PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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Ajuntament de 
La Palma de Cervelló

EDICTE

El Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de maig
de 2008, va aprovar inicialment la modificació núm. 2 de l’Ordenança
Municipal de Circulació i va disposar la submissió de la modificació a
informació pública i tràmit d’audiència als interessats durant un termini
de 30 dies, mitjançant anunci al DOGC, al BOP i en un mitjà de comu-
nicació escrita diària i en el tauler d’anuncis municipal. Si no es pro-
dueixen al·legacions, la modificació es considerarà aprovada definitiva-
ment i es publicarà en la forma normativament adequada.

L’expedient es troba a la secretaria intervenció.

RECURSOS PROCEDENTS

Contra aquest acte, que és de tràmit i no posa fi a la via administrativa,
procedeix la interposició del recurs potestatiu de reposició, si aquest
últim decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, deter-
mina la impossibilitat de continuar el procediment o produeix indefen-
sió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

La Palma de Cervelló, 14 de maig de 2008

Xavier González Alemany

Alcalde
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Reportatges de vídeo

Inauguracions - Convencions - Indústria
Comerç - Viatges - Festes privades

Festes infantils - Aniversaris - Festivals
Col·legis - Llars d’infants - Teatre

tel. 669 61 05 32
Disseny digital de vídeo

a companyia Deambulants
ha decidit debutar al TNC
amb un espectacle per a tots

els públics de fa quatre anys. És
una posada en façana que ja de-
mostra la capacitat creativa de la
dansa aèria: combatre la gravetat
pujant parets amb sabates de taló i

L

fent salts mortals paral·lels és un
joc eficaç que emociona. També és
atractiva la composició i interpre-
tació de l’Orchestra Fireluche.
L’única pega del muntatge al car-
rer és el mal temps. Si el primer
diumenge es va haver d’anul·lar la
sessió per un aiguat (feia mesos
que no plovia a Barcelona), diu-
menge passat el sol va deixar esto-
vades dues terceres parts del pú-
blic. La peça es respira més bé si es
posa a l’ombra de la Tallers, asse-
guts frescos, ara sí. Pel que fa al
treball de dansa aèria, és agraït

l’esbós de personatges que perme-
ten imaginar relacions entre aquest
veïnat, un plantejament tan obert
com ho pot ser la dansa imaginati-
va a còpia de politges i vestuari cir-
cense. L’obra és molt recomanable
(a la fresca) en aquestes setmanes
de primavera que no acaba d’arri-
bar, quan ja cansen les platees fos-
ques. Potser és una pega que no-
més es faci una sessió setmanal
(diumenges) i que el calendari si-
gui tan ajustat. En la temporada del
vola vola Colometa, el TNC encer-
ta amb Deambulants.

dansa aèria | «alt»

Vola, vola Deambulants
� Companyia: Deambulants

Música: Orchestra Fireluche

Dia i lloc: diumenge, 18 de maig

(fins a l’1 de juny) als Jardins de

la Sala Tallers. TNC. Barcelona.

JORDI BORDES

PUBLICITAT

o és gaire habitual veure
ballets de creació actual
que, en plena era de l’abs-

traccionisme i de l’intel·lectualis-
me, es dediquin a explicar una his-
tòria amb fil argumental inclòs.
Aquest és el cas de la Mort a Venè-
cia. Dansa macabra, ideat el 2003
pel coreògraf alemany John Neu-
meier, sota l’influx d’una obra tan
sucosa com és Mort a Venècia, del
Nobel alemany Thomas Mann.
Una novel·la, d’altra banda, que ha
motivat diverses versions, ja sigui
la cinematogràfica de Visconti
–segurament la més coneguda– o
la que la setmana passada es va es-
trenar al mateix Liceu, l’operística
de Benjamin Britten, de 1973.
Neumeier converteix l’escriptor
Gustav von Aschenbach en un co-
reògraf en crisi que, sabent que és
en un atzucac, emprèn un viatge
per buscar nous horitzons. Si en la
posada d’escena per a l’òpera de
Britten, Willy Decker subratllava
que la història que explica Mann
va més enllà d’un home madur que
s’enamora d’un jove, Neumeier
sembla que aquest és un dels as-
pectes que més ha volgut destacar.
Així, inventa una escena en què
dos joves –pit a l’aire, texans arra-
pats, ulleres de sol de policia nord-
americà– es presenten com una
premonició de la imminent decan-
tació homosexual del protagonis-
ta.

Per mostrar el món en què fins
aleshores viu el coreògraf, i que
contrasta amb el que es trobarà
amb el dionisíac de Venècia, Neu-
meier usa una estètica apol·línia.
Al seu estudi, on prepara un nou
ballet basat en Frederic el Gran, les
ballarines fan gala d’unes formes
harmòniques i pures. Van de blanc
Ariel i es mouen –marionetes en
mans d’un demiürg terrenal– al rit-
me de la música de Bach. En canvi,
és Wagner qui marca el pas un cop

N

Aschenbach coneix Tadzio i es
desencadena la seva, diguem-ne,
«caiguda». Tadzio, com en el cas
de Decker, més que un adolescent
és un home de cap a peus, un David
de Miquel Àngel més que no pas
de Donatello. I és una llàstima,
perquè en aquest detall es perd una
part important del missatge de
Mann. Potser Aschenbach no
s’enamora d’un adolescent empès
per un desig homosexual, sinó més
aviat perquè aquell adolescent re-
presenta la bellesa en el seu estat
més pur i innocent i, sobretot, la vi-
da que a ell se li escapa.

Però Dionís guanya la partida i
Aschenbach, creador fred i contro-
lador, es deixa endur pel delit que li
ofereixen els sentits tot contem-
plant els joves jugant a pilota a la
platja, una imatge que dóna pas a
una dansa d’allò més eròtica,
acompanyada de ballarins vestits
amb malles de lleopard (perquè
quedi clar que es tracta de l’esclat
de la sensualitat i, al capdavall, del
sexe). La metamorfosi té el seu

punt culminant amb l’escena de la
barberia, quan Aschenbach es treu
la màscara i apareix en la seva veri-
tat més miserable: la d’un vell ma-
lalt travessat per la passió que li
desperta un noiet. Un altre moment
àlgid –segell de la casa– és la dansa
de la mort. Els músics de carrer de
Mann són substituïts per guitarris-
tes del més pur estil Iron Maiden.
La mort, amb una caputxa de cuir
negre, es va enduent al seu pas els
cadàvers, fins que s’endú el mateix
Aschenbach, un moment de mort i
també d’afirmació màxima de la
vida, perquè mor entregat a aques-
ta bellesa que tant ha perseguit en
va a través del seu art intel·lectua-
litzat. Pel que fa la interpretació,
Lloyd Riggins va donar credibili-
tat a la complexitat d’Aschenbach i
Edvin Revazov va fer un Tadzio
fresc i ambigu. En l’estrena va lluir
especialment Silvia Azzoni, prota-
gonista amb el també excel·lent
Alenxandre Riabko d’un dels trios
(juntament amb Riggins) més reei-
xits de la coreografia.

� Obra: Mort a Venècia, adaptació

lliure del relat de Thomas Mann,

de John Neumeier, interpretada

pel Hamburg Ballet.

Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu,

19 de maig del 2008.

dansa | «mort a venècia»

VALÈRIA GAILLARD

Dionís 1- Apol·lo 0

Edvin Revazov i Lloyd Riggins, en un assaig. / BOFILL


