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Organitzat per:

Dilluns, 14 de desembre, a 1/4 de 8 del vespre
A la seu del diari El Punt, sala d’actes de la Farinera Teixidor (carrer Santa Eugènia, 42) de Girona.

“Xina, una nació amb
dues cares”

Conferència a càrrec de:

Rosa M. Calaf
Periodista i presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).

Corresponsal de TVE per a Àsia-Pacífic entre el 1999 i el 2009.

Presentarà l’acte:

Narcís Genís
President de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Confirmacions d’assistència: tel. 972 222 092 o bé c/e infogirona@pcm.cat

Amb el suport de:
Consell per a la projecció internacional de Girona i les seves comarques

AVUI

s l’adéu, el
punt final.
Ara, durant

un llarg període de
temps, ja no senti-
rem aquell estre-

midor cruixir d’un paper de ca-
ramel desembolicat estrepito-
sament, ni l’espinguet de la veu
d’una tieta que repassa feso-
mies televisives, ni el reflex
candent i immoral de la panta-
lla d’un mòbil en plena funció,
tampoc la ranera agònica del ta-
pat de pit, ni l’esbufegada del
fumador, ni el desagradable
desplegament d’uns badalls
francs i apocalíptics, ni el re-
bombori d’estossecs dispersos,
ni... Els dies han passat amb
aquell ritme imperceptible del
caure de la fulla groga, l’aire

É

també ens ha fet arribar a nosal-
tres fins aquí: l’últim especta-
cle de Temporada Alta, gràcies
a Déu! Els comiats podrien ser
tristos, però hi ha alguna raó
perquè sigui així? No! Com a
exemple la Trilogia della vi-
lleggiatura (trilogia de l’es-
tiueig) de Carlo Goldoni, que
ens porta el mític Piccolo Tea-
tro di Milano i Teatri Uniti di
Napoli, amb l’adaptació i la di-
recció de Toni Servillo. Aquest
espectacle va fer gaudir de bo

un públic entusiasta que feia
vessar el Teatre Municipal.

M’agrada Carlo Goldoni
(1707-1793), amb el seu ideal
de comicitat discreta, com si
formés part de la vida de cada
dia, amb un respirar franc i na-
tural, lent, allunyat de tot artifi-
ci i qualsevol vulgaritat. En
Goldoni no trobareu mai el ridí-
cul inoportú o un còmic gratuït,
tan habituals en els nostres dies
i en l’anciana Comedia dell’Ar-
te. No. Hi veureu una deliciosa

descripció d’uns personatges i
de les circumstàncies que els
volten; accions que mouen els
fils d’uns éssers extraordinària-
ment humans i realistes, que
s’expressen amb un llenguatge
natural, d’alegre vivacitat.

L’escenografia de Carlo Sala
és bella i senzilla, amb els mí-
nims elements compon espais
distints, tants com estances tre-
pitgen els seus herois; aquests
són amplis, amb una fantàstica
vistositat i una llum potent,
creadora d’atmosferes i climes
molt precisos i delicats, que
tant ens poden situar en un im-
moble burgés com en la parsi-
mònia adorable d’una tran-
quil·la casa de camp o sota la
bucòlica porxada ombradissa
d’un jardí. Goldoni situa la seva
comèdia al segle XVIII, al bell
mig de la classe alta, la burgesia
més etèria, pretensiosa i esnob,
carregada de deutes, que viu de
camàndules i préstecs, incapaç
de renunciar a res, que aspira
els aires inassolibles de la no-
blesa, que resta pendent de les
modes i que no s’adona del ca-
ïment que els ofega i els apropa
més al món plebeu que trepit-
gen i del qual depenen que a la
nèxia més esplendorosa. De les
tres, la primera part, Le smanie
per la villeggiatura ens situa a

Liorna, on dues famílies viuen
l’agitació dels preparatius de
les vacances. Veiem aquí la
desmesurada passió dels ita-
lians per l’estiueig, satiritzada
esplèndidament. En Le aventu-
re della villeggiatura podem
contemplar il dolce far niente
dels personatges, empantane-
gats en l’avorriment, els jocs de
cartes, els dinars, els enamora-
ments, els enganys i els contra-
ctes matrimonials que els pu-
guin salvar de la ruïna i l’escàn-
dol. En Il ritorno della villeg-
giatura tornem a Liorna, on,
amb l’inici de la tardor, la reali-
tat s’imposa: l’amor és sacrifi-
cat al negoci i les aparences;
tots hi renuncien amb aquella
consciència tan digna de l’es-
toïcisme que abdica dels plaers.

Tot i que el muntatge, en ge-
neral, sembla magnífic, és en la
tercera part que els personatges
van més enllà i comuniquen al-
guna cosa més. Si en les dues
primeres semblen imposar-se
els colors vius, l’humor i la co-
mèdia, en la tercera hi veig un
plus d’autenticitat que atorga al
desenllaç una veritat amarga,
en què el desengany pren pos-
sessió de les vides dels perso-
natges i els actors, excel·lents,
mostren el millor d’ells ma-
teixos. Recoi, res més!

teatre | «la trilogia della villeggiatura»

«Il dolce far niente»
� Autor: Carlo Goldoni.

Adaptació i direcció: Toni
Servillo.
Intèrprets: M. D’Amore, C.
Baffi, E. Cambiale, S.
Cantalupo, R. Giordano, P.
Graziosi, G. Morra, F. Paglino,
B. Pedrazzi, G. Pica, T. Ragno,
A. Renzi, A. Della Rosa, M. Lo
Sardo, T. Servillo
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 11 de desembre del
2009.

JOAQUIM ARMENGOL

Una imatge de l’obra. / FABIO ESPOSITO

● Coincidint amb el vintè
aniversari de la formació
d’Umpah-pah, Josep Puntí
–Adrià quan estava en el
grup– tornarà a l’escena
musical aquest dijous amb
un concert a la sala Apolo i
amb un nou grup d’acom-
panyament, els barcelo-
nins Desobedientes. El de-
but oficial de Puntí i
Desobedientes està previst
que tingui lloc avui en el
programa Ànima del Canal
33. El concert a l’Apolo
serà el preludi d’una gira
que s’allargarà en el temps
depenent de l’acollida que
tinguin aquests concerts,
en els qual Puntí recupera-
rà alguns clàssics d’Um-
pah-pah i de la seva trajec-
tòria en solitari.

El músic saltenc també
mostrarà algunes de les se-
ves últimes composicions,
com ara Un trist avís
d’enyor, Ou de reig, o Sota
una col, cançons que no
seran editades fins que es
resolgui el conflicte eco-
nòmic que manté des de fa
anys amb la discogràfica

Picap, que va editar els
seus tres discs en solitari,
l’últim ja fa set anys (Ma-
ria, 2002), produït per
Quimi Portet.

Les actuacions del grup
seran de dues hores i
inclouran un bloc acústic
en què Puntí es quedarà sol
a l’escenari. «Desobedien-
tes és un grup consolidat
amb el seu propi recorre-
gut, però actuaré amb el
concepte de banda oberta.
En qualsevol concert hi

podran participar músics
diferents i amb altres ins-
truments. Estava ja una
mica fart de tocar sol, però
també vull trencar sempre
que pugui la dinàmica de
baix, guitarra i bateria»,
avança Puntí, que proba-
blement tornarà a tocar La
catximba, el tema més em-
blemàtic del primer disc
d’Umpah-pah (Raons de
pes, 1991). «Els temes
d’Umpah-pah també són
meus; no crec que traeixi
ningú per tocar-los amb un
grup diferent; de fet, no em
fa res que qualsevol altre
els vulgui tocar», hi afe-
geix Puntí, que ja adver-
teix que aquestes cançons
més que interpretades se-
ran «revisitades».

El retorn de Puntí coin-
cideix amb el disc de tribut
editat per Música Global
(Més raons de pes) en el
qual hi han col·laborat
Bunbury, Gossos, Love of
Lesbian, Miquel Abras i
Shuarma, entre altres mú-
sics i grups que es conside-
ren admiradors del grup
gironí.

L.S. / Girona

Josep Puntí torna a escena dijous,
amb nou grup, en un concert a la

sala Apolo de Barcelona

JOSEP PUNTÍ
MÚSIC I CANTANT

Antic membre
d’Umpa-pah,
torna a escena

EL PERSONATGE


