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Malgrat de Mar
Política Territorial

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de
data 4 de març de 2010, adoptà en-
tre d’altres els acords següents:

PRIMER. Aprovar inicialment el
“Projecte d’execució d’un complex
esportiu amb una piscina coberta i
una piscina descoberta”, redactat
per l’arquitecte Frederic Porta i Vidal
i presentat per ESPORT I SALUT
MALGRAT, SL, amb un pressupost
de contracta total de 5.103.701,62 €
(inclòs l’IVA).

SEGON. Sotmetre a informació pú-
blica l’esmentat projecte mitjançant
la publicació d’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el DOGC,
en un dels diaris de més circulació
de la província, així com en el tauler
d’edictes de la Corporació i en la pà-
gina web municipal, a l’efecte que
durant el termini de trenta dies,
comptats a partir de la darrera publi-
cació, els interessats puguin consul-
tar l’expedient i formular les al·lega-
cions que considerin pertinents.

Malgrat de Mar, 5 de març de 2010
L’alcaldessa,
Conxita Campoy i Martí

● Maria és gelosa de
la relació que el seu
marit, un ric empre-
sari àrab, manté amb
les seves altres tres
dones, més adultes
que ella. Amb els
anys, després de ser
repudiada i de perdre
una filla a Dubai, ini-
cia una nova relació
amb un home, que en
desconfiarà. Rebrà
maltractament per la
gelosia, novament.
Aquest és el punt de
partida de la novel·la
Silencis de Maria
(Ed. Brosquil) i alho-
ra de Silencis, l’adap-
tació que n’ha fet el
mateix autor, Carles
Cortés. Aquesta peça
que fusiona text amb
imatge, música i mo-
viment, es podrà veu-
re al Teatre del Raval
des de demà i fins al
28 de març. L’obra va
rebre el premi espe-
cial del jurat de la 14a
Mostra de Teatre de
Barcelona. L’autor
explicava dilluns la
satisfacció per una
adaptació que sap
evocar emocions a
partir d’unes percep-
cions que superen la
paraula. La peça esta-
bleix un paral·lelisme
entre Orient i Occi-
dent i dóna apunts per
a la reflexió sobre la
immigració i el món a
la presó. / J.B.

BARCELONA
«Silencis» mostra
al Raval les dues
cares de la gelosia

Carlota Subirós reprèn la
dramatúrgia de Wallace
Shawn. Ho fa amb una
obra que es va estrenar el
1990 al Public Theater de
Nova York, després de la
mirada derrotista del món
de la parella de Marie &
Bruce. El text, aquest cop,
l’ha convidat a fer una lec-
tura molt estàtica. durant
una hora i mitja, l’actor
Eduard Farelo només s’ai-
xeca un parell de cops de
la butaca on seu. Aquest
moviment cobra tanta
transcendència, que han
demanat l’ajuda del co-
reògraf Andrés Corchero
«per donar més qualitat al
moviment». Farelo manté
un diàleg amb un interlo-
cutor mut, el públic. L’ac-
tor, que assumeix l’obra
com un repte vital més que
no pas professional, ad-
met que en les primeres
prèvies amb els amics la
peça es mou en una latitud
o una altra depenent de
com escolten els especta-
dors. I és que les mateixes
rèpliques cobren una di-
mensió diferent en funció
de la motxilla vital de ca-
dascú.

Wallace Shawn (Nova
York, 1943) va visitar Ni-
caragua els anys 80, remo-
gut encara per la revolta.
Sembla que les contradic-
cions de trobar-se com un
privilegiat que vol ajudar
però no pensa perdre cap
dels seus privilegis van
empènyer-lo a escriure
aquesta peça. Per Subirós,
La febre no s’acontenta a
recrear-se en el dolor, sinó
que està escrit per guarir,
per prendre una actitud

crítica lúcida. És una peça
en què, en comptes de pa-
ïsos en vies de desenvolu-
pament, es parla de rics i
de pobres. Un llenguatge
molt simplificat que el fa
extremament popular i
que s’escapa de la domes-
ticació del llenguatge. En
l’obra, el personatge està
sol reflexionant en una ha-
bitació d’hotel que és al
davant mateix d’una plaça
en la qual es prepara una
execució política per l’en-
demà. L’autor distancia la
seva experiència en el text
perquè sigui l’espectador
qui situï aquesta habitació
d’hotel en un país o una si-
tuació que li acabarà re-
movent la consciència.

Subirós resumeix que la
posició de força del Pri-
mer Món respecte del Ter-
cer Món és semblant al po-
der colonialista de temps
enrere. Shawn ha comen-
tat alguna vegada que amb
les seves obres no pretén
fer cap revolució ni acon-
seguir revoltar cap socie-
tat, com tampoc ho han de
pretendre ni els periodis-
tes ni els actors: «Si vols
canviar de món, cal treba-
llar de cooperant.» Sub-
irós admet que és una ex-
pressió amb trampa (ella
mateixa va dirigir fa uns
anys Après moi, le déluge,
de Lluïsa Cunillé, en què
es denuncia la situació de
poder i de dominació del
cooperant respecte de qui
es vol ajudar, en un princi-
pi, desinteressadament),
perquè per alguna raó de-
via escopir aquesta bilis a
casa dels amics, sense
concessions.

Contundent crítica al conformisme
Eduard Farelo protagonitza «La febre», una peça que evidencia els privilegis del Primer Món

Eduard Farelo, en un assaig. / ROS RIBAS

● Wallace Shawn, autor i actor, es presentava
al menjador dels seus amics a Nova York i els
espetegava una peça crua, al·lèrgica als eufe-
mismes, després d’haver fet una visita a un país

● l’1 de març es va tancar
el termini de presentació
de candidatures per a la di-
recció del Teatre Lliure.
En un principi hi havia
prevista la reunió del pa-
tronat de la fundació del
Teatre Lliure la setmana
vinent, però s’ha acabat
endarrerint un mes: serà a
mitjan abril. La seixantena
de membres del patronat
triaran entre cinc candi-
dats a futur director. La
junta de govern del patro-
nat haurà de decidir lla-
vors quina és la persona
que rellevarà Rigola al
capdavant del Teatre Lliu-
re. Un cop estigui ratificat,
un altre cop, pels membres
del patronat, començarà
una temporada de traspàs
en què Rigola cedirà les
regnes al nou responsable.

Entre les travesses, des
de bon principi apareix
Carlota Subirós, que tam-
bé forma part de l’equip
artístic del Lliure i de la
junta de govern. Rigola va
aclarir ahir que s’abstin-
dria de decantar-se per cap
candidat, i va afegir-hi que
segur que, «sigui quina si-
gui l’opció, serà bona».
Subirós va admetre que es-
tà oberta a aquesta invita-
ció, tot i que també va vo-
ler refredar el debat dient
que ara se sent en una èpo-
ca de canvi personal que la
podria allunyar temporal-
ment del Lliure.

JORDI BORDES / Barcelona centreamericà. La febre és un cop de puny a la
correcció, a la distància que el Primer Món ha
sabut construir per treure’s la responsabilitat
de la pobresa. Shwan busca la identificació del
personatge, que explota els seus pensaments

sense matisos, perquè sigui l’espectador el que
en tregui conclusions. No és dogmàtic. Prota-
gonitzada per Eduard Farelo i amb una posada
en escena «quietista» de Carlota Subirós, es re-
presenta a l’Espai Lliure de l’11 al 28 de març.

Compte enrere
per triar el
substitut de
Rigola

● Es presenta com «el fes-
tival català que anuncia la
primavera». És el Tilt, el
festival de música electrò-
nica i art digital de Perpi-
nyà, que arriba a la 8a edi-
ció del 17 al 20 de març.
Niklas Roy hi presentarà
la instal·lació Pongmeka-
nik, una «versió mecànica
completament low tech»
del clàssic videojoc inspi-
rat en el tennis de taula. El

festival s’inaugurarà el di-
mecres 17 de març a El
Mediator amb una produc-
ció pròpia: un primer tast
del futur espectacle Múlti-
ple, de Khalid K (19h, gra-
tuït i obert a tots els pú-
blics), en què l’artista tor-
na a inventar la pel·lícula
«com a les primeres imat-
ges de Méliès». El dijous
s’hi presentarà una copro-
ducció del Tilt, Cinémati-
que, d’Adrien M, que pro-

posa un nou espai de joc,
fora de les regles de la gra-
vetat. El divendres 19,
s’ha programat Âataba (el
llindar) del coreògraf
Taoufiq Izeddiou, al Tea-
tre Municipal, on l’ende-
mà el videoartista, coreò-
graf i compositor japonès
Hiroaki Umeda plantejarà
una reflexió sobre l’home i
la tecnologia a Accumula-
ted layout & adapting for
distorsion.

Divendres hi actuaran
els britànics The Herbali-
ser, la californiana Jessie
Evans (The Vanishing) i
tres aportacions franceses:
Scratch Bandits Crew, Le
Peuple de l’Herbe i Curry
and Coco, grup que ha ce-
dit un dels seus temes (Sex
is fashion) per servir de
base als concursos de re-
mescles i videoclips de
dissabte. En tots dos casos,
els participants han de rea-

litzar els seus treballs al
llarg de la jornada i el ma-
teix dissabte se’n mostra-
ran els resultats.

El dissabte 20, el Tilt
acabarà amb la gran festa
final, que convertirà El
Mediator en una gran pista
de ball, amb les actuacions
de Mr Oizo, Yuksek, Cur-
ry & Coco, Noblesse Obli-
ge, el jove discjòquei i pro-
ductor francès Data i els
barcelonins MeNeo.

El festival Tilt omplirà Perpinyà d’art digital i
música electrònica, del 17 al 20 de març

X. CASTILLÓN / Perpinyà


