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15 DIES DE GRANS DESCOMPTES!

Del 27 de Novembre al 14 de Desembre

ELS MILLORS PREUS DE L’ANY

PATROCINEN

Ideas más a mano
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GRATIS

-24%

PINTURA
“BLANC RADIANT”
25 kg. + 20 % gratis. Per a interior. Blanc. Mat.
Rendiment 5-6 m2/kg. 0,76 E/kg.
Ref. 9728926

1188,,9595
24,95

TREPANT PERCUSSOR BLACK&DECKER
“CD70CKA-QS” 
Potència 710 W. Portabroques automàtic. Gir reversible. Velocitat
regulable. Inclou maleta i accesoris.
Ref. 7274221

2299,,9595

PREU

EXCEPCIONAL

2929,,9595
54,95

CARRET CUINA 
“JANA” 
Color negre. D’alumini amb rodes
del davant amb fre i cistelles
extraïbles amb topall. 

Ref. 7274085
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i de festa,
més aviat
ensopida,

d’una grogor
d’anèmia. I què es-

peràveu? Són aquestes coses que
us porta la vida un diumenge
qualsevol de desembre, si us en-
taforeu en un teatre amb audàcia
intrèpida, desafiant la intuïció
que Déu us dóna. Ai! Si un po-
gués menar la seva vida com un
mulater mena la mula, tot dret...
Però no, ja se sap que som es-
querdissos i que la vida és molt
perillosa, no per aquells que fan
obres de teatre dolentes sinó per
aquells que se les miren en una
hora lliure.

I aquí tenim la temeritat perso-
nificada de Carles Mallol i Mag-
da Puyo, exemplificada digna-
ment en una mena de versió
constreta d’Espectres, obra me-

F

ravellosa de Henrik Ibsen; aquell
noruec colèric que anticipant-se
al verisme del seu temps va ésser
capaç de revolucionar l’estètica
dramàtica, posant a l’abast de la
gent un teatre d’idees, realista i
simbòlic. Veureu, l’avantatge de
posar en escena un clàssic com
pot ser Ibsen és la solidesa i delí-
cia d’un text magnífic; però ara
es té la protèrvia, sota l’amputa-
ció de modernitzar, de grapejar
de mena imprudent allò tan ben

escrit, i substituir-ho amb fleg-
ma per una estampeta ordinària
sota l’auspici d’un cert aire con-
temporani i actualitzant. L’efec-
te, ja us el podeu imaginar.

L’espai escènic és ben fosc,
ple d’ombres, horrible. Davant
hi ha un enorme sofà de color cru
en un costat, i a part, més enllà,
uns quants llibres estesos a terra.
Darrere, unes plaques de meta-
crilat transparent amb ditades
greixoses pengen de dalt a baix,

simulen les estances laberínti-
ques d’una casa. El mateix sofà
el trobem girat d’esquena, al
fons, com un reflex, un espectre
o el que sigui... A la mala il·lumi-
nació, hi podem afegir la direc-
ció, que situa incòmodament els
actors i els fa fer unes coses i
unes passejades totalment desor-
bitades. I el sentit comú? Els ac-
tors hi penen, i és cert que el text
hi col·labora. Si en Ibsen preval
el món interior dels personatges,
una configuració més profunda
del que és real en què les accions
estalviadores, a penes suggeri-
des, inviten l’espectador a parti-
cipar mentalment per seguir pen-
sant, just aquí, en aquesta trans-
posició, tot és evident, pamfleta-
ri, alliçonador, violentant l’ori-
ginal amb una gratuïtat estupi-
ditzant. Jordi Boixaderas balla
una mica, però sobreviu gràcies
a la seva poderosa veu i a una
mena de correcció prou estudia-
da. Emma Vilarasau era una ac-
triu... però què li ha passat, a
aquesta noia? Deu viure un dra-
ma interior terrible, perquè les
llàgrimes se li esvaloten en un
sospir, que sentida! Sensibleria
de serial! En fi, deixem-ho cór-
rer! Es pot ser més inconsistent,
més dèbil, més insignificant que
la cendra? No, sens dubte. On hi
ha cendra, en realitat no hi ha res.

JOAQUIM ARMENGOL

teatre | «espectres»

Cendra
� Autor: Henrik Ibsen.

Versió: Carles Mallol i Magda

Puyo.

Direcció: Magda Puyo.

Interpretació: Emma Vilarasau,

Jordi Boixaderas, Ramon Pujol,

Mingo Ràfols i Queralt

Casasayas.

Lloc i dia: Teatre Municipal de

Girona, 7 de desembre del

2008. Temporada Alta.

Una imatge d’Espectres. / ORIOL DURAN

Troben les restes

d’una vil·la

romana a

Vilablareix
● Vilablareix. Una cam-
panya d’excavacions
que s’ha dut a terme en
uns terrenys situats al
davant de l’església de
Vilablareix, ha permès
als arqueòlegs confir-
mar les hipòtesis que
apuntaven a l’existèn-
cia d’una vil·la romana
a Vilablareix. Aquesta
confirmació ha estat
possible gràcies a la
troballa de les restes
d’un dels habitatges de
l’antiga vil·la. Les ex-
cavacions, incloses en
el projecte Gerunda,
han deixat també al
descobert una sèrie de
murs de pedra, una ca-
nonada d’uns 25 metres
de llargada, tapada amb
carreus, i el basament
d’una cisterna. Segons
l’arqueòleg Lluís Pala-
hí, la cronologia de la
vil·la s’estén des del se-
gle I aC fins el segle IV
o V, i es creu que la vil-
la romana està vincula-
da al monument funera-
ri conegut popularment
com La Torratxa, situat
a pocs metres del
lloc. / ACN


