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Girona m’enamora

OFICINA D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon 972 419 010
www.girona.cat
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DEIXALLERIA MÒBIL
Dies 8, 9 i 10 d’octubre

A l’avinguda Ramon Folch, a l’Eixample Nord
A la plaça Pere Calders, al barri de Can Gibert del Pla

11è CICLE 
AULA OBERTA DE MÚSICA CLÀSSICA

10 sessions d’audicions comentades 
de música clàssica, a càrrec de Rafael Esteve

Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia
al Centre Cívic Ter

Més informació i inscripcions:
Tel. 972 210 030

www.girona.cat/emm

ESTONES
Serveis educatius per a les famílies amb infants 

de 0 a 3 anys
D’octubre de 2009 a juny de 2010

Inscripcions:
OME (Oficina Municipal d’Escolarització)

Tel. 972 208 120
ome@ajgirona.cat

FORMA’T en dinamització del punt de venda.
Encarem la campanya de Nadal

Avui, dijous 8 d’octubre,
de 10 del matí a 2 del migdia,
al Centre Cívic Santa Eugènia

Inscripció gratuïta obligatòria:
Girona Emprèn
C. Maçana, 71

Tel. 972 244 243

BUSQUEM VOLUNTARIS
Per a un projecte de fotografia amb persones 

amb malaltia mental
Durant tres mesos, tots els dimarts de 4 a 6 de la tarda

Més informació:
Tel. 972 237 063 / 626 766 511
clubsocialelcercle@hotmail.com

CURS DE RELAXACIÓ
Els dimecres 14, 21 i 28 d’octubre

de 6 a 7 de la tarda

Curs gratuït
Més informació i inscripcions: 

Tel. 972 204 212

3a CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
FORMACIÓ DE RAMPES A L’INTERIOR DE FINQUES

PARTICULARS AL SECTOR DE CAN GIBERT EN EL
MARC DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL A

SANTA EUGÈNIA I CAN GIBERT DEL PLA
Presentació de sol·licituds del 15 al 31 d’octubre

GIRONA
EMPRÈN

EDUCACIÓ

CENTRE CÍVIC
SANT NARCÍS

CENTRE JOVE
DE SALUT

PLA DE BARRIS

MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA

● Salt. La cantant saltenca La Maria Rosa estrenarà
avui el videoclip de la cançó No te puedes quejar, rodat
a la Coma Cros pel realitzador Josete Huedo, en un
concert que tindrà lloc a La Bombolla de Salt (sala 2 de
La Mirona, 22 h, gratuït) dins la gira Salt-ando de Salt a
Salt La Maria Rosa no está mal Tour. La nova gira de
La Maria Rosa amb el seu grup, l’Ensemble que Sí!,
comença avui i passarà en els pròxims mesos per Giro-
na (el 30 d’octubre a l’Ateneu 24 de Juny), Barcelona,
Madrid, Saragossa i altres ciutats, per tancar el seu pe-
riple el juliol vinent al seu punt de partida, Salt. / X.C.

Més imatges del videoclip de La Maria Rosa, a
www.elpunt.cat�

SALT
La Maria Rosa presenta el videoclip de «No te
puedes quejar», en un concert a La Bombolla

En el muntat-
ge que s’es-
trena demà a
La Planeta
(22h), Pro-

meteu (Teo) és el perso-
natge reflexiu, que primer
pensa i després actua,
mentre que Epimeteu
(Epi) és el seu contrari.
L’equació la completa
Pandora (Dora), un regal
enverinat dels déus, que
l’ofereixen a Epimeteu el
qual, sense tenir en comp-
te les advertències del seu
germà, que el commina a
no prendre res dels déus,
accepta el regal. En el pack
també hi va la famosa cai-
xa, la qual, una vegada
oberta, deslliura tots els
mals de la humanitat. No-
més l’esperança resta dins
la caixa. Aquest és, segons
van explicar ahir Jordi
Oriol, Diego Anido i Síl-
via Delagneau, el punt de
partida de Prometeu no
res, que és una «perversió
del mite», diu Oriol, el
qual és cocreador, codirec-
tor i cointèrpret de la peça,
juntament amb Diego Ani-
do i Sílvia Delangneau.

Oriol va explicar que te-
nien ganes de fer una cosa
nova, que tingués relació
amb el teatre d’objectes,
de performance i parant
molta atenció a la qüestió
estètica. Va ser llavors que
van començar a treballar
amb el concepte de la
trampa. De fet, els tres per-
sonatges estan com «enca-

denats» –igual que Prome-
teu, al qual Zeus va enca-
denar a una columna– a un
espai que, en aquest cas, és
un lavabo –«pel que té
d’higiènic i de Roca», diu
Jordi Oriol–, que es va
transformant. Teo i Epi
són dos germans que es
troben en una habitació
d’hotel, al lavabo, des del
qual miren de descobrir
què és el que s’ordeix a
l’habitació del costat, on
se celebra una reunió se-

creta absolutament trans-
cendent per a la humanitat,
en què se’ls revelarà l’en-
gany sota el qual la huma-
nitat viu inconscientment
atrapada. Aleshores apa-
reix Dora, una mena
«d’accident argumental»,
diuen, que fa desviar els
personatges del seu propò-
sit i sembra el caos. Se-
gons Oriol, «el fil argu-
mental és molt prim», i te-
nen especial importància
els dissenys de so i de

llums, que van a càrrec de
Carles Pedragosa i Àlex
Aviñoa, respectivament,
així com el disseny de l’es-
cenografia i les titelles,
obra de Delagneau. Un al-
tre dels aspectes que toca
el muntatge és el fet que la
humanitat viu «instal·lada
en la repetició» tot i que té
la sensació que avança.
«No fem més que afegir
capes i capes a la nostra
condició humana fins a no
entendre res, no res.»

Jordi Oriol, Diego Anido i Sílvia Delagneau estrenen avui la peça a La Planeta

El mite de Prometeu serveix a Indi
Gest per treballar el concepte de la

trampa a «Prometeu no res»

Un moment del muntatge. / VIRGINIE GORZERINO

DANI CHICANO / Girona

● L’organització de Tem-
porada Alta va comunicar
ahir que avui es posaran a
la venda les entrades de
dues noves funcions, una
de l’espectacle El quadern
gris, dirigit per Joan Ollé i
basat en l’obra homònima
de Josep Pla, que ha estat
programada pel dia 24
(18h). La gran demanda
d’entrades ha obligat a
prorrogar ja en dues oca-
sions aquest espectacle pel
mateix dia 24, en què hi
haurà doble sessió (18h i
21h). L’altre espectacle
prorrogat és Dunas, dels
coreògrafs i ballarins Sidi
Larbi Cherkaoui i María
Pagés, del qual se’n farà
una funció més el 29 d’oc-
tubre (19h).

● Prometeu, un semidéu, revolucio-
nari, que segons el mite va propor-
cionar el foc a l’home enganyant
Zeus, és la figura que serveix a la

companyia Indi Gest, formada per
Jordi Oriol, Diego Anido i Sílvia De-
lagneau per bastir Prometeu no res,
una faula que gira al voltant del con-
cepte de la trampa. Prometeu propor-

ciona a l’home el foc, la tècnica, la
cultura, que el fa evolucionar, però al
mateix temps també el fa ser cons-
cient de les seves limitacions i la im-
possibilitat de ser un déu.

Prorroguen
«Dunas» i «El
quadern gris»


