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● Llançà. El grup Con-
solament, especialit-
zat en música antiga,
actua avui (21 h) a la
Casa de Cultura de
Llançà, i demà al Cen-
tre Recreatiu Llersa-
nenc de Llers. Aques-
ta formació també in-
clou en el seu reperto-
ri peces de música
clàssica i de creació
pròpia. / EL PUNT

LLANÇÀ
Consolament actua
avui a la Casa de
Cultura
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Ajuntament de
Ripoll

ANUNCI

L’Ajuntament de Ripoll, en
sessió plenàr ia de data
27.10.2008, va aprovar provi-
sionalment les ordenances fis-
cals per a l’any 2010 junt amb
llurs tarifes, taxes i preus pú-
blics i altres elements neces-
saris per a la determinació de
les quotes tributàries que regi-
ran per a l’assenyalat exercici.

Els acords provisionals i l’ex-
pedient tramitat estaran expo-
sats al públic durant 30 dies
hàbils comptats des de l’en-
demà de la publicació d’a-
quest anunci al Butlletí Oficial
de la Província, perquè els in-
teressats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin
oportunes.

Transcorregut el període indi-
cat sense haver-se formulat
cap reclamació, els acords
adoptats restaran aprovats
definitivament sense necessi-
tat d’adoptar un nou acord.

Ripoll, 28 d’octubre de 2009
El regidor delegat

L’any 2008,
Teatro di
Piazza o
d’Occasio-
ne, junta-
ment amb

Teatro Metastasio Stabille
Della Toscana van presen-
tar a Olot, al Teatre Princi-
pal, Il giardino dipinto.
Feia un temps, des del
2002, que la companyia
aplicava una tecnologia
molt imaginativa en els
seus espectacles, i aquest
no n’era una excepció. Es
tracta de la CCC, un tapís
blanc, dotat d’uns sensors
de pressió connectats a un
ordinador i aquest a un
projector que, en posició
zenital, projecta des de
dalt imatges sobre el tapís.
Il giardino dipinto era una
proposta de viatge per
quatre jardins amb remi-
niscències orientals, que
es projectaven a mesura
que els nens o les ballari-
nes que evolucionaven so-
bre el tapís estimulaven els
sensors. El so també depèn
del moviment. El resultat
es pot qualificar de màgic,
de poesia visual.

A El jardí japonès, el

plantejament és semblant.
Es tracta d’un itinerari vir-
tual per cinc petits jardins
que porten, a través de la
imaginació, els símbols i
la metàfora a una acció
teatral basada en la relació
perceptiva, lúdica i sonora
dels elements naturals. Els
paisatges que es projecten,
que les ballarines i els es-
pectadors construeixen i
exploren, s’inspiren en els
paisatges japonesos, a par-
tir d’una obra de miniatu-
rització i reconstrucció
d’aquests. Els jardins –el

de les nimfes, el de la ges-
pa, el del pont, el de les
flors i el dels mars–
s’obren, amb els seus bon-
sais, pedres i jocs d’aigua,
suggerint jocs, comuni-
cant imatges i sons en
temps real.

El jardí japonès és el
primer espectacle d’una
trilogia dedicada a la poe-
sia dels jardins, en què
també hi ha Il giardino di-
pinto i Il giardino italiano.
A Girona, d’El jardí japo-
nès se’n fan tres sessions
(12 h, 17 h i 19 h).

Els italians TPO instal·len el
seu tapís màgic demà a
l’auditori de La Mercè

Ofereixen tres sessions de l’imaginatiu «El jardí japonès»

Una imatge d’El jardí japonès. / TPO

● La companyia italiana TPO instal·la
demà a l’auditori de La Mercè la seva
Children Cheering Carpet (CCC), un ta-
pís muntat sobre sensors de pressió que es

DANI CHICANO / Girona diria màgic, amb la fi d’oferir l’espectacle
familiar El jardí japonès, un delicat viatge
sensorioperceptiu basat en el moviment,
la imatge, el so i la plena interactivitat
amb els espectadors.

eguint unes hipotètiques con-
vencions d’una encara més hi-
potètica formulació químico-

teatral, si dins un recipient, posem-hi
una sala de teatre qualsevol –en
aquest cas La Planeta–, hi aboquem

tres parts d’insubstancialitat, una d’humor, mitja
de diàlegs picats, àgils, i una altra mitja de surrea-
lisme, i ho decantem, el resultat final és Alopexidin,
una comèdia que du la marca inequívoca de 4Pro-
duccions, comandada per Xavier Pujolràs, autor
del text. L’actor i director de la Cellera repeteix la
fórmula que ja havia posat en pràctica en les dues
produccions anteriors, L’última habitació i El des-
patx. Els diàlegs, en què generalment es ventilen
absolutes necieses, només tenen la funció d’impri-
mir ritme a la peça; és per això que abunden les re-
peticions, les rèpliques telegràfiques i, tot plegat, a
una velocitat de vertigen, aconseguint un cert efec-
te còmic. Tot això exigeix un esforç remarcable als
intèrprets, que aprofiten de manera intel·ligent l’alt
grau de complicitat fruit de la coneixença mútua
per posar en pràctica aquest recurs. El text és feble,
prim com el paper de fumar, intranscendent, amb
un únic objectiu declarat: provocar la hilaritat del
públic. En ocasions, poques, ho aconsegueix, però
la fórmula comença a mostrar símptomes d’esgota-
ment. També es repeteix muntatge rere muntatge
–des de The backroom– una certa tipologia de per-
sonatges, que recauen en els mateixos actors, algun
dels quals, cal dir-ho, encara són molt efectius.

La història és simple: un grup de treballadors
d’un laboratori es conxorxen per fer la vida impos-
sible a un nou company, que sospiten que ha estat
contractat pels seus caps per espiar-los. A això hi
hem d’afegir un brusc gir argumental final, per te-
nir el retrat complet. Pel mig, un desubicat i efectis-
ta play-back de Chiquitita (Abba), una conversa in-
intel·ligible en terminologia química, un lleu inci-
dent de tràfic allargassat fins a l’infinit i un joc pue-
ril, de pati de col·legi, amb el nom del nou empleat,
Dieter, que s’hauria de pronunciar com ditæ i que
els seus companys transformen en Tita. L’esceno-
grafia, obra de Lluc Castells, i la seva construcció,
de David Faüchs i Fanny Espinet, és el més elaborat
de la peça. La reflexió que hom fa, però, és que po-
dia haver estat un bon moment per tal que 4Produc-
cions, en comptes d’invertir en escenografia, inver-
tís en la recerca i pagament de drets d’autor d’un
text una mica més sòlid per tal de posar-lo en esce-
na, tal com van fer amb The backroom, d’Adrian
Pagan, que és fins ara el muntatge que més bé els ha
funcionat. Deia Xavier Pujolràs que creia que
aquest era el seu text «més rodó». Discrepo. Només
és el més tancat, això segur, perquè té un final clar.

S

teatre | «alopexidin»

� Autor i director: Xavier Pujolràs
Interpretació: Gerard Ausellé, Xevi Ausellé, Carles
Cors, Jordi Garangou, Jordi Puig i Xavier Pujolràs
Lloc i dia: Sala La Planeta, 5 de novembre del
2009

DANI CHICANO

«Chiquititanol
titasulfúric»

Els cinc treballadors conxorxats. / LLUÍS SERRAT

● Girona. La sala Sun-
set Jazz de Girona serà
l’escenari avui del
quartet del prestigiós
saxofonista nord-ame-
ricà Teo Avery, que ha
tocat amb músics com
Roy Hardgroove o
Dee Dee Bridgewater,
i que, els últims anys
ha estat compositor i
acompanyant al saxo
de la cantant Amy Wi-
nehouse, amb qui va
guanyar un Grammy, i
de Shakira i d’altres
artistes del pop. De re-
torn al jazz, tocarà el
seu jazz clàssic amb
toc personal, acompa-
nyat de Favio Miano
(piano); Joan Motera
(contrabaix) i Esteve
Pi (bateria). / EL PUNT

GIRONA
El saxofonista Teo
Avery, avui al
Sunset Jazz


