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Horari d’exposicions:
Feiners de dilluns a divendres: d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h

Dissabtes: d’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Diumenges i festius: d’11.00 a 14.00 h

ENTRADA LLIURE
Tel. 972 209 836 - Fax 972 209 414

info@fundaciocaixagirona.org - www.fundaciocaixagirona.org

CENTRE CULTURAL DE CAIXA GIRONA
FONTANA D’OR / C. CIUTADANS, 19 / GIRONA

CHILLIDA
REFLEXIÓ - MATÈRIA

Fins al 25 d’abril de 2010
Espai: Planta baixa i soterrani 

 PRESÈNCIES 
D’UNA COL·LECCIÓ (I)

FONS D’ART DE CAIXA GIRONA
Fins al 25 d’abril de 2010

Espai: Sala Romànica

AGENDA

L’Obra Social de Caixa Girona aplica un 50% de descompte en la 
matrícula dels seus cursos i catàlegs d’exposicions als clients 
de Caixa Girona que disposen de targeta de crèdit de l’entitat.

EXPOSICIONS

DIMECRES 3 DE MARÇ
19.30 h. 4a sessió del curs Creixement Personal. Llei 
d’atracció, a càrrec de Mikah de Waart, expert internacional 
en la llei d’atracció, en el llibre el secret, i Coach personal. 
Inscripció obligatòria.

DISSABTE 6 DE MARÇ
19.00 h. Visita comentada de l’exposició «Chillida. Refle-
xió-Matèria». Entrada lliure. Activitat gratuïta. 

De l’1 al 7 de març de 2010  

Horari d’exposicions:
Sales de Puigcerdà, Campdevànol i Roses

Divendres: de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes: d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Diumenges i festius: d’11.00 a 14.00 h
ENTRADA LLIURE

SALA FUNDACIÓ CAIXA GIRONA - CAMPDEVÀNOL
PINACOTECA COLL BARDOLET

PLAÇA ANSELM CLAVÉ, 3

CIÈNCIA RECREATIVA
Fins al 21 de març de 2010

SALA FUNDACIÓ CAIXA GIRONA - PUIGCERDÀ
PLAÇA AJUNTAMENT, 2

MIRADES DE LES 
COMARQUES GIRONINES

FOTOGRAFIES DE JULIÁN GUISADO
Fins al 21 de març de 2010

SALA FUNDACIÓ CAIXA GIRONA - ROSES
AVINGUDA DE RHODE, 157

MOMENTS 
DE LA COSTA BRAVA

FOTOGRAFIES DE JULIÁN GUISADO
Fins al 21 de març de 2010

PARC D’ESCULTURES JARDINS DE CAP ROIG
JARDÍ BOTÀNIC DE CAIXA GIRONA - CAP ROIG

CALELLA DE PALAFRUGELL

Horaris de visita: 
D’abril a setembre: de 10.00 a 20.00 h*
D’octubre a març: de 10.00 a 18.00 h

Gener i febrer: dissabtes i diumenges, de 9.00 a 18.00 h
Tel. 972 614 582

*Els dies de Festival els Jardins es tanquen a les 14.00 h 11
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a nit portava una atmosfera
d’hivern grisa i refredada,
flotava un cert aire ensopit,

a la vora del Municipal la gent feia
temps amb trencat silenci. Petites
camarilles exhalaven el fum intens
d’unes cigarretes agonitzants, mur-
muris latents deixaven caure al-
guns dels noms de la nit: «Anima-
lario...» «Qui? Urtain?» «Sí, me’n
recordo..., va ser el 92, no?» Espec-
tacles tan extraordinaris com el de
dissabte són estranys i difícils de
veure. Temporada Alta us en porta
un parell cada any. Per això qualse-
vol intent de posar-hi adjectius
sembla feina d’una absurda inani-
tat. Com descriure la perfecció?

Una boira densa dins la sala. Da-
munt l’escenari un ring autèntic, el
quadrilàter envoltat per les cordes
delimita l’espai de la lluita. Un rec-
tangle de focus penja de dalt. Nit de
combat. El públic expectant es de-
leix per veure brollar la sang. José
Manuel Ibar Azpiazu disputa l’úl-
tim dels combats. Som el 21 de ju-
liol de 1992, Madrid, barri del Pi-
lar, un soroll grotesc retruny a la
vorera, un porter treu el cap al car-
rer, el cos destrossat d’Urtain rau a
terra agonitzant, el Morrosko de
Zestona s’ha llençat des d’un desè
pis. Mormola encara unes parau-
les: «¿Qué he hecho yo para que
todo lo que hago sea tan sucio?»
Tenia 49 anys. Diuen que quan
hom expira li passen pel davant
dels ulls, en un instant, les imatges
de la vida... L’espectacle, doncs,
comença: sona la campana, assalt
dotzè, jocs olímpics a Barcelona,
Freddy Mercury i Montserrat Ca-
ballé canten la coneguda melodia.
En forma de combat de boxa, as-
salts en retrospectiva, assistirem en
viu al flashback d’una vida plena
d’il·lusions consumides, desen-

L

ganys, i a la pugna inútil contra un
mateix.

Juan Cavestany ha escrit una
dramatúrgia extraordinària, bastint
a la perfecció la vida d’un perso-
natge des del desdoblament. Per
una banda esbossa els trets psicolò-
gics del protagonista i per l’altra la
història més fosca de l’estúpida Es-
panya franquista. Així, en paral·lel,
va desgranant minuciosament la
vida i la ment d’Urtain, un ésser
massa bo i pur per sobreviure als
avatars repugnants d’un entorn ma-
lèfic. Utilitzat fins a la sacietat com
a símbol propagandístic, enganyat
per tots i per tothom, arruïnat i po-
bre, acaba amb el rostre matxucat a
la lona, irremeiablement. El text, a
més, vehicula l’entorn del perso-
natge de manera fascinant, éssers
que apareixen i desapareixen do-
nant significat als moments més
punyents de la vida del boxador,
èxits efímers que comporten no-
més una buidor i un desencís cada
vegada més vasts. Colpidor final
quan se’ns mostra la mort del pare
(José Ibar) a conseqüència d’una
aposta, disputa absurda contra el
jove Urtain, atavismes que com-
porten desgràcies finals, l’estupi-

desa de l’homenia arravatada i vio-
lenta d’una societat basca, tancada
i tradicional, paratge perdut d’aixe-
cadors de pedres i bevedors com-
pulsius seriosos, braus personatges
de força i ignorància descomunals.

La direcció d’Andrés Lima és
una precisa peça de rellotgeria,
l’engranatge funciona a la perfec-
ció, amb explícit humor paròdic i
seriositat manté la tensió al llarg de
dues hores, basteix l’escenari com-
binant tot tipus de moviment, sem-
pre hi ha jocs interns de mirades,
desdoblaments interpretatius gai-
rebé imperceptibles, subtileses
d’una meravellosa intel·ligència
visual, fixis els ulls on els fixis
sempre hi passen veritables coses;
res és a l’atzar, tot respon a inten-
cions perfectament definides.
Llum, so, ritme i silencis hi són ab-
solutament perfectes. És una direc-
ció brillant, magnífica. Corprèn la
història i les interpretacions dels
actors que són extraordinàries, pe-
rò és que la composició d’Urtain, a
qui dóna vida Roberto Álamo, és
d’una impressionant commoció.
De veres un espectacle pertorba-
dor, inoblidable, un pur estremi-
ment.

� Autor: Juan Cavestany.
Direcció: Andrés Lima.
Intèrprets: Roberto Álamo, Raúl
Arévalo, Luis Bermejo, Víctor
Masán, María Morales, Alberto
San Juan, Estefanía de los
Santos i Luz Valdenebro.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 27 de febrer del 2010.

teatre | «urtain»

JOAQUIM ARMENGOL

L’últim combat

Una imatge del combat d’Urtain segons Animalario. / VALENTÍN ÁLVAREZ

● El bisbalenc Jaume Pla,
àlies de Mazoni, comença-
rà avui a Barcelona (obrint
a Bikini per a Cornershop)
una gira de 31 concerts en
31 dies que acabarà l’últim
dia de març al Soul Cafè de
Figueres. Entremig, tres
concerts als Països Bai-
xos, un a l’estació d’esquí
Gran Pallars i visites a
Lleida, Olot, Vilafranca,
Vic, Girona, Ripoll, Tor-

roella, Badalona i Perpi-
nyà, entre altres llocs.
«Em feia gràcia emular
aquesta mena de grans gi-
res americanes –explicava
ahir Pla, acomodat al sofà
de casa seva, atesa la fei-
nada que li cau al da-
munt–. Aquí a Catalunya
sols toco tres o quatre cops
al mes, per la qual cosa es
fa difícil agafar dinàmi-
ques». Les previsions són
les següents: «Intueixo

que l’esgotament arribarà
a mig mes. Després, cap al
dia 20, tindré una revela-
ció i, un cop traspassada
aquesta barrera, arribaré al
punt àlgid.»

En un terç dels concerts,
Pla actuarà sol. En un al-
tre, acompanyat en format
de duo o trio d’altres mem-
bres de Mazoni que no
s’han volgut perdre
l’aventura. Aquest cap de
setmana als Països Baixos,

amb tota la banda. «Sé que
passaré moltes hores sol al
cotxe, però com que visc
sol ja hi estic acostumat»,
diu Pla, per al qual els 31
dies de concerts «són una
inversió per tal que les
aventures que em passin es
converteixin després en
cançons». Pla, aquest ma-
tí, s’afaitarà per últim cop
fins a l’abril i començarà a
escriure un diari de gira
d’utilitat desconeguda.

Mazoni emprèn avui a Barcelona
una gira de 31 concerts en 31 dies
G. VIDAL / Barcelona


