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En el Juzgado de 1ª Instancia e Instruccion núm. 1 de los de Sant Feliu de
Guíxols, a instancias de D. José Alcaraz Ardila, representado por el Procurador
Pere Ferrer Ferrer, se siguen autos nº 320/08 de expediente de dominio para
reanudación de tracto sucesivo de la siguiente finca:

“URBANA. Participación de cinco enteros treinta y seis centésimas por ciento
indiviso de la propiedad uno, que es el Local de 298 metros, 34 decímetros
cuadrados y uota de 15 enteros, dos centésimas por ciento, en la planta sótanos
del edificio Bloque I, manzana B, en término de Castell-Platja d’Aro, con acceso
por la calle Vall de Ribes, cuyo local constituye, en régimen de propiedad
horizontal, la finca número 9538, obrante al folio 133, tomo 1987 del archivo, libro
145 de Castell-Platja d’Aro, inscripción 1ª. La expresada participación indivisa se
concreta en el uso exclusivo del parking número quince.

Habiendo recaido providencia en el expresado expediente, por lo que se convoca
a D. José Sangra Bernadí, quien consta como titular de la finca, y cuyo domicilio
se desconoce, y a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripción solicitada, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezcan ante este
Juzgado a fin de alegar cuanto a su derecho convenga.

Sant Feliu de Guíxols, a 13 de junio de dos mil ocho.
La Secretaria Judicial

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. UNO
SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)

Fragments
de Dones,
d’Isabel-
Clara Simó,
de Cartes
impertinents

de dona a dona, de Maria
Aurèlia Campmany, o
d’El temps de les cireres,
de Montserrat Roig, són
els punts de partida
d’aquest cabaret literari
que inclou cançons popu-
lars. Es vol fer un retrat de
la realitat d’aquell mo-
ment. L’obra es mou en el
mateix paràmetre dels es-
pectacles del Projecte Ga-
lilei: Homenatge a Cata-
lunya, La maternitat d’El-
na i La ruta blava, unes
peces que prenen el pols
de la gent del carrer durant
els anys convulsos de la
Guerra Civil espanyola i
de les seves dramàtiques
conseqüències. Alícia ja
no viu aquí es presenta a
La Planeta avui (22 h) i fa-
rà temporada al Tantaran-
tana de Barcelona. En es-
cena, set actrius interpre-
ten molts personatges. Des
de la mare que explica a la
filla la menstruació, a la
dona de missa o a l’assas-
sina. Es tracta d’un espec-
tacle senzill i molt eficaç,
segons Ley, que no pretén
tractar des de tots els ves-
sants la dona durant el

franquisme. Tot i així, en
opinió del dramaturg ja ha
aconseguit un èxit en cap-
tar l’interès de les matei-
xes actrius, quan s’interes-
sen per les històries de
l’àvia que menystenien. El
punt de partida del muntat-
ge és tragicòmic, per evitar
la possible nostàlgia de
què sovint beu aquest tipus
d’espectacle, deixant com
a amable la censura fran-
quista. L’espectacle arren-
ca en el moment que el di-

rector i el dramaturg dis-
posen de set alumnes de
l’escola Eòlia, amb les
quals van treballar i de les
quals coneixien les apti-
tuds artístiques. Només els
nervis –diu Pablo Ley–
poden torçar un treball que
emociona tendrament.

Superar «La ruta blava»
La ruta blava, estrenada al
Grec d’aquest estiu, va ser
un fracàs de públic i de crí-
tica. Ley reconeix l’error:

«És abismal la diferència
del que teníem el cap amb
el que finalment va sortir a
escena.» Ben diferent és
«el que ha canviat respecte
a la idea original; ha estat
per millorar-ho». El Pro-
jecte Galilei prepara La
bella dorment del bosc,
que es farà al Mercat de les
Flors aquesta temporada.
Ley ja aventura que des-
prés s’obrirà un parèntesi:
«Estem cansats, volem pa-
rar, descansar i pensar.»

Alícia al país de Franco
L’equip Ley i Galindo mostra el silenci forçat de les dones en el franquisme

● Alícia ja no viu aquí, una drama-
túrgia de l’equip artístic Pablo Ley i
Josep Galindo, il·lustra el «doble si-
lenci [en paraules de Ley] de les do-

� El gran Slava Polunin. El clown
rus Slava Polunin va enlluernar ahir al
Teatre Municipal en la primera de les sis
representacions del seu espectacle Sla-

JORDI BORDES / Barcelona

va’s Snowshow, en el qual aquest exinte-
grant del Cirque du Soleil combina dife-
rents disciplines i una posada en escena
absolutament espectacular . / M. LLADÓ

nes durant la dictadura». Si durant la
República la dona va guanyar molt
d’espai al carrer, el franquisme la va
tornar a tancar a casa amb unes im-
posicions masclistes. El recorregut

de les dones anònimes s’acaba amb
les dones que lluiten per la democrà-
cia. L’obra, sense ser ideològica-
ment combativa, explica el món anò-
nim amb textos d’autores.

● Bach, un
solo de la ba-
llarina i co-
reògrafa
María Mu-
ñoz a partir

de l’obra El clavecí ben
temperat (1722-1740), de
J.S. Bach, interpretada per
Glenn Gould, obrirà avui a
l’Ateneu de Celrà (21h, 10
euros) una nova presenta-
ció del projecte Swimming
horses, amb què la compa-
nyia Mal Pelo celebra el
seu 20è aniversari amb di-
verses representacions i
activitats. Bach es va es-
trenar en una primera ver-
sió el 26 de febrer del 2004
a l’Espai Lliure del Teatre
Lliure, i en la seva versió
definitiva el 19 de novem-

bre del 2005 a Temporada
Alta. Des de la seva estre-
na, Bach s’ha vist arreu del
món, a ciutats com ara
Beirut, Salzburg i Mont-
real. Aquest solo de 50 mi-
nuts s’articula només a tra-
vés del cos i la música de
Bach i és un dels primers
grans projectes en la tra-
jectòria de Mal Pelo, la
companyia creada el 1989
per Muñoz i Pep Ramis.

El projecte Swimming
horses es continuarà des-
envolupant dins de Tem-
porada Alta amb les coreo-
grafies Amadou, de Leo
Castro, els dies 30 i 31
d’octubre a L’Animal a
l’Esquena de Celrà, i Juke-
box, de Jordi Casanovas,
el dimecres 25 de novem-
bre al Teatre de Salt.

El solo de María Muñoz
sobre Bach obre a Celrà el
20è aniversari de Malpelo

X.C. / Celrà
● Els actors
Joan Angue-
ra, Ivan Be-
net i Mont-
serrat Caru-
lla posen veu

a les paraules de Josep Pla
a l’obra El quadern gris,
basada en aquest referen-
cial dietari de l’escriptor
palafrugellenc i dirigida
per Joan Ollé. El quadern
gris és una coproducció
d’El Canal Centre d’Arts
Escèniques de Salt-Girona
i el Festival Grec de Barce-
lona –on l’obra es va estre-
nar l’estiu passat– i ara ar-
riba al Teatre de Salt, on
inicialment només estava
prevista la funció d’avui
(21 h) i que per la bona res-
posta del públic es va ha-

ver d’ampliar a dues fun-
cions més, demà dissabte a
les 6 de la tarda i a les 9 del
vespre (16 euros).

Després de portar a es-
cena La plaça del Diamant
de Mercè Rodoreda i
d’inaugurar aquesta edició
de Temporada Alta amb El
jardí dels cinc arbres, a
partir de textos de Salva-
dor Espriu, Joan Ollé pre-
senta ara al festival una al-
tra adaptació literària, en
aquest cas del dietari que
Pla va escriure al llarg
d’un any i mig, entre el
1918 i el 1919, i que es va
publicar per primer cop el
1966 dins la seva Obra
completa. Ollé considera
que, tot i tenir 90 anys, els
textos d’El quadern gris
semblen escrits ahir.

«El quadern gris» de Josep
Pla vist per Joan Ollé es

representa al Teatre de Salt
X.C. / Salt


