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PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

PONTÓS
Dia: 17 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 14:00 h (Ref. 2612507) 
Carrers afectats: (CAMP DELS HERMANOS, CANELLES, CA-
PELLANES, CASTELL, CREU, DE DALT, DEL REC, FIGUE-
RES, MAJOR, MAS CLOS, MAS GIFREU, MAS GRAU, MAS 
QUILES, MAS CISTELLER, PARATGE ÀNGEL, PARATGE LA 
SERRA, POBLA, POU COMÚ, VERGES, ZONA SERVEI AI-
GÜES), ROMANYÀ D’EMPORDÀ (CAN BARQUES, CAN FA-
RÀS, CAN MANERA, CAN ROMERO, CAN VINYES, EL MAS, 
MAS CAN JAPOT, MAS GELI, MAS LA GUÀRDIA, NOVA, 
ROMANYÀ)

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:
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● Barcelona Ha calgut només una setmana perquè
l’Ajuntament de Barcelona es pronunciés sobre l’úl-
tima queixa de la Sala Beckett. Fa vuit dies el direc-
tor, Antoni Casares, lamentava no poder anunciar en
quin emplaçament es traslladarien, coincidint amb la
roda de premsa dels 20 anys d’història de la sala de
Gràcia. La resposta va arribar al cap de poques hores.
L’Ajuntament desbloquejava la cessió de l’antiga
cooperativa popular de consum Pau i Justícia, un es-
pai que és municipal i que abans de l’estiu ja van visi-
tar membres de la Beckett. Llavors es va dir que cal-
dria compartir-ho amb el barri. Ara es considera que
els 2.600 m² seran per al teatre. / EL PUNT

Més informació, a www.elpunt.cat�

BARCELONA
La Sala Beckett troba nou local

Pujolràs, el
director de
4 Produc-
cions, dispo-
sa en el re-
partiment

d’aquest quart espectacle
de la companyia de la Ce-
llera dels actors habituals:
Gerard i Xevi Ausellé,
Carles Cors, Jordi Garan-
gou i Jordi Puig, a més
d’ell mateix en el paper de
nouvingut.

«Alopexidin (La solució
definitiva a l’alopècia)
–explica Pujolràs– és una
comèdia sense gaires pre-
tensions i té com a primer
objectiu divertir l’especta-
dor, a més de ser una de-
claració d’intencions per
part meva de com vull que
sigui el teatre. Això és: viu
i que arribi al públic.»
Després de L’última habi-
tació i El despatx, també
escrites pel mateix Pujol-
ràs i en què el to era més
aviat de comèdia negra o

de suspens, la companyia
selvatana torna a un regis-
tre més proper a la comè-
dia descordada de l’estil
de la seva primera produc-
ció, The backroom, que va
obtenir un gran èxit i va fer
temporada a Barcelona.
De fet, Alopexidin ja té as-
segurada la temporada a
Barcelona, ja que es podrà
veure a la Sala Muntaner
del 3 de juny al 4 de juliol
de l’any que ve. Aquesta
circumstància fa que els
membres de la companyia
puguin treballar amb un
horitzó clar i unes certes
expectatives.

Pel que fa a Alopexidin,
Pujolràs assegura que els
«venia molt de gust» tor-
nar a fer una comèdia d’a-
quest tipus: «S’adiu més a
la dinàmica del grup i ens
diverteix moltíssim, tot i
que a mi, personalment,
potser m’interessi més el
tipus de teatre d’El des-
patx i L’última habitació.»

A l’empresa Alopexi-
din, els treballadors fa
temps que estan junts, car-
reguen tota una sèrie de vi-
cis i l’empresa passa per
un moment delicat a causa
d’una crisi econòmica
conjuntural que es veu
agreujada per una greu er-
rada d’algun d’ells. Ales-
hores, els seus caps deci-
deixen contractar un nou
enginyer per tal de posar
remei al desori. Els antics
treballadors, fent hipòtesis
i càbales, creen una situa-
ció fictícia respecte al seu
nou company i la seva fun-
ció i decideixen fer-li la vi-
da impossible. En aquest
procés, descobreixen la
solució definitiva per a

l’alopècia, però el que
hauria de ser considerat un
gran èxit i la salvació de
l’empresa, només els fa
adonar-se de la seva me-
diocritat. Pujolràs, extre-
ballador del ram sanitari,
explica que s’ha inspirat
en la seva antiga feina per
crear situacions i construir
uns personatges «gens
complexos i ben dibui-
xats». L’actor i director
selvatà, que assegura que
l’atreia fer una obra situant
l’acció a un laboratori,
afirma que aquest és el
«més rodó» dels tres tex-
tos que ha escrit i que
aquesta peça, més que un
discurs ideològic, conté
«un discurs vitalista.»

4 Produccions de la
Cellera estrena una
comèdia sobre el

món laboral
Arriba a La Planeta «Alopexidin»,

escrita i dirigida per Xavier Pujolràs
DANI CHICANO / Girona

● La vida de cinc treballadors a un laboratori de produc-
tes capil·lars, amb vicis derivats de la rutina, es veu sacse-
jada per l’arribada d’un nou company, que ha de posar or-
dre en el desori en què s’ha convertit el laboratori. Xavier
Pujolràs estrena avui i demà (22.00 h) a La Planeta la co-
mèdia, «sense pretensions», Alopexidin.

Imatge de l’espectacle «Alopexidin». / LLUÍS SERRAT

● Anna Li-
zaran és la
mare intel·li-
gent, que ha
hagut d’es-
perar una dè-

cada perquè el marit que
no estima acabi triomfant
a la borsa. Sol Picó és la fi-
lla, que ha hagut d’aguan-
tar la mare, farta d’esperar
l’èxit social. El director
Sergi Belbel ha ajuntat
dues bèsties escèniques
provant un cert intercanvi
de disciplines: Lizaran
participa de la coreografia;
Picó alterna la dansa (cada
cop que es representen els
seus tortuosos pensa-
ments) amb la paraula.
L’obra s’estrena dissabte
(també hi ha funcions diu-
menge i dilluns) a Salt dins

del Temporada Alta. Farà
temporada al TNC del 20
de novembre al 3 de gener.
En castellà, serà a Madrid
del 14 de gener al 14 de fe-

brer. Francesca Piñón és
l’actriu que fa d’àrbitre en
aquest duel interpretatiu.
Dóna cos a tres personat-
ges secundaris, però no

menors. És la institutriu de
la nena, que perdrà les car-
tes; el marit que té la idea
de fer un ball per presen-
tar-se al veïnat respectat i
la cosina professora de
piano que haurà de divul-
gar a la família de la mare
la seva victòria social.
L’espai, metafòric, repre-
senta l’habitació de mals
endreços on la mare pretén
amagar la filla per no per-
dre protagonisme. La filla,
de 14 anys, veu en el ball la
seva primera oportunitat
de revelar-se dona. El per-
sonatge, que alternaran Pi-
có i Xaro Campo, revelarà
la seva ràbia a través de la
dansa enèrgica i brutal,
amb un punt de sadisme fi-
nal. La filla acaba destru-
int l’entorn que l’ha em-
presonada fins llavors.

J.B. / Barcelona

Belbel narra la venjança d’«El ball» com
un duel entre Anna Lizaran i Sol Picó

● Sergi Belbel recordava ahir que un dels primers
treballs professionals va ser Minim-mal show, un
muntatge que rebia la influència de Pina Bausch,
una creadora de la qual encara no s’havia vist mai
res a Catalunya. El director considera que «aquesta
experiència» el remetia als seus primers treballs de
dansa teatre; «després vaig fer el gir cap al teatre de
text». Després d’haver fet totes les proves possi-
bles, comenta Sol Picó, encara no es dóna per tan-
cada. Pot molt ben ser que l’espectacle de Salt
d’aquest cap de setmana evolucioni per arribar a
Barcelona, al Valle-Inclán o a la gira que anirà al
teatre de Perpinyà, dirigit per Domènec Reixach.

Vint-i-dos anys després
de «Minim-mal show»

● Girona. El grup suec d’indie-rock Affordable Hy-
brid actuarà aquesta nit al bar Coast to Coast de Giro-
na (23h, 3 euros), en un concert del festival itinerant
Mirall Sonor que inclourà també les actuacions de
Dominno (Sant Feliu de Guíxols, rock) i Aranzel
(Verges, pop electrònic). Affordable Hybrid, que
graven per al segell Black Star Foundation, es mouen
entre el noise de Sonic Youth i el post-hardcore de
Fugazi. El festival Mirall Sonor, organitzat per la
promotora Brave Coast, també els portarà demà a
Tarragona i dissabte a Barcelona. Mirall Sonor ha
programat al desembre dues nits a La Pineda de Sant
Gregori: el dia 4 hi actuaran Pau Riba & Affoniks i el
dia 11, Miquel del Roig, Oriol Tramvia, Hermano
Loco i Transgress & Sebastian Zorn. /  X.C.

GIRONA
L’«indie-rock» dels suecs Affordable Hybrid
sonarà al Coast to Coast, dins de Mirall Sonor

● Girona. Martí Gironell (Besalú, 1971) acaba de pu-
blicar amb Columna La cuina d’El Pont dels Jueus,
un receptari inspirat en la cuina medieval i jueva. El

llibre conté noranta receptes i és ama-
nit amb tres fragments intercalats d’El
Pont dels Jueus, el best-seller que ins-
pira el receptari. Joan Roca n’ha fet el
pròleg. El cuiner d’El Celler de Can
Roca, de Girona, destaca el llegat de la
història en la cuina catalana: «El temps
viscut l’ha enriquit i ha adoptat com a

seus els productes que li eren estranys en l’època an-
tiga i medieval.» Gironell diu que el seu llibre és un
viatge en el temps a partir del gust, l’olor, els colors i
la textura dels ingredients que formen part d’una
gastronomia variada. / EL PUNT

BESALÚ
Gironell treu «La cuina d’El Pont dels Jueus»


