
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 1 DE DESEMBRE DEL 201140 | Cultura i Espectacles |

La millor
credencial
per fer valer
el treball
d’Aurélia

Thierrée és fer referència
a L’Oratorio d’Aurélia, un
muntatge que ha rodat du-
rant vuit anys per mig
món. El març va estrenar
el seu segon treball, be-
vent de les mateixes fonts
i movent-se amb ressorts
semblants als del títol an-
terior: Murmures des
murs. L’estrena a Catalu-
nya serà demà i dissabte
(21 hores, al Municipal de
Girona) dins del Tempora-
da Alta. L’actriu i co-crea-
dora no vol desvetllar gai-
re res perquè prefereix
que el públic arribi verge,
sense saber ben bé què
anirà a veure. Sí que ga-
ranteix una forma teatral
artesanal, amb il·lusions
òptiques, en un espectacle
visual híbrid entre el tea-
tre, la dansa i el circ.

Aurélia baixa a escena
les intuïcions creatives de
la seva mare i les lliga en
una mena d’espectacle
obert per a la interpreta-
ció de l’espectador. Tot i
que se senti còmoda si se la
considera, simplement,
com a intèrpret, admet
que el treball comença

quan “com una detectiu
rescato idees en el sub-
conscient de la meva ma-
re”, la filla de Charlot. Com
al seu germà, James Thier-
rée, que fa només unes set-
manes va sortir ovacionat
del TNC amb el seu Raoul,
li molesta que la relacionin
amb el mite del cinema.

A Murmures des murs
li agrada perdre’s en la me-
mòria. I és que l’especta-
cle, segons la fina trama
que ajuda a partir d’algun
lloc, parla de la voluntat de
conèixer les històries que
s’han produït en els edifi-
cis. Fuig d’algú? Aurèlie
Thiérrée afirma enigmàti-
ca, que, “depèn del dia”. Hi
ha fantasmes o monstres?
És ambigu: es pot enten-
dre que hi ha uns perso-
natges reals i uns fantas-
mes o bé que tot és fruit
d’un desequilibri mental.

I és que tot és volàtil.
Una funció a França o al
Brasil tenen variables di-
ferents, comenta, però és
que també una de l’altra

en la mateixa plaça.
L’obra ja té una estructu-
ra que no variarà, tot i que
és habitual que, a causa de
la fragilitat escenogràfica
que mouen els intèrprets
(a més d’Aurélia, Jaime
Martínez i Magnus Ja-
kobsson) calgui arranjar-
ho per no frenar la màgia
de l’espectacle. Aurélia ja
ha tancat el cas detecti-
vesc. Ara la feina és fer-lo
públic a la resta del
món. ■

Aurélia Thierrée posa en escena
l’univers creatiu de la filla de Charlot

Detectiu de la
seva mare
Jordi Bordes
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Aurelia Thierrée, en un moment de la peça ‘Murmures des
murs’ ■ RICHARD HAUGHTON

Jaime Martínez
repeteix amb
Aurélia a escena
i es completa
amb Magnus
Jakobsson

La gran reforma del Mu-
seu Arqueològic Comarcal
de Banyoles (MACB) va
avançant, tot i que la ma-
jor part dels canvis encara
no els pot apreciar el pú-
blic. Ahir van presentar els
resultats de la segona fase,
que ha inclòs la planta su-
perior i els seus accessos,
així com el vestíbul. Els
principals beneficiats són
els empleats del museu i
els investigadors que hi
van a treballar o a fer con-
sultes. Les velles estances,
molt precàries, s’han con-
vertit en unes sales àm-
plies, lluminoses i ben
equipades. L’escala per on
s’hi accedia –una estruc-
tura de fusta que fins i tot
era perillosa– ja és histò-
ria. Ara es pot pujar per
una escala de cargol o per
un ascensor. El vestíbul,
per la seva banda, presen-
ta un aspecte modern i
s’ha equipat amb una ram-
pa per a persones de mobi-
litat reduïda.

La nova zona de treball
consta d’uns despatxos,
dues grans sales de consul-
ta i de treball i una bibliote-
ca. Des d’aquest nivell es
pot passar directament
als magatzems, modernit-
zats i ampliats en la prime-

ra fase de les obres.

Pressupost aprofitat
Inicialment, la segona fase
dels treballs havia d’in-
cloure només el vestíbul,
les escales i l’ascensor. Pe-
rò com que en l’adjudica-
ció es va aconseguir una
rebaixa substancial per
part de les empreses que
hi van concursar, els
262.000 euros previstos
han cobert també la refor-
ma de la planta superior.
D’aquests diners, 235.000
euros els ha aportat el Mi-
nisteri de Cultura i la res-
ta, l’Ajuntament i la Dipu-
tació. Fins ara s’han gastat
uns 700.000 euros d’un
projecte global –redactat
per l’equip d’arquitectura
de Jeroni Moner– que està
pressupostat en prop de
cinc milions.

Millorar la seguretat
Les pròximes fases sí que
inclouran les sales d’expo-
sicions. Els treballs s’apro-
fitaran per posar al dia el
sistema de seguretat –les
càmeres de vigilància no
graven–, després que el re-
cent robatori d’un collaret
prehistòric el deixés en
evidència. Jeroni Moner i
l’alcalde, Miquel Noguer
–que van presentar les
obres, juntament amb el
regidor de Cultura, Jordi
Bosch Batlle–, es van mos-
trar escèptics sobre la re-
cuperació de la peça, ja que
com que no té un valor mo-
netari difícilment es posa-
rà a la venda, van dir. ■

Una millora
que feia
molta falta
El Museu
Arqueològic de
Banyoles estrena
uns funcionals
espais de treball
Ramon Estéban
BANYOLES

La nova sala de treball i d’investigadors del Museu
Arqueològic Comarcal de Banyoles, ahir ■ R.E.

Mazoni actuarà demà a
l’Auditori de l’Ateneu de
Banyoles (22 h, 12 euros),
on presentarà el seu últim
disc, Fins que la mort ens
separi. El disc inclou la
cançó Totsants, amb un
brillant videoclip que, en-

tre altres imatges, inclou
una xocolatada a cegues.
L’Ateneu sorteja entre els
assistents al concert una
xocolatada amb Mazoni
per a dues persones. Les
condicions es poden con-
sultar a l’esdeveniment
del concert a Facebook i el
termini per participar-hi
acaba avui a les 19 h. ■

Xocolatada
amb Mazoni
X. Castillón
GIRONA

El trentè premi Manuel
Bonmatí de periodisme,
que organitza el Rotary
Club de Girona, es lliurarà
avui a la Casa de Cultura de
Girona (20 h). El guardó,
dotat amb 1.500 euros,
premia “el millor treball

periodístic sobre la ciutat i
la societat gironina al llarg
del darrer any, tant en edi-
ció impresa com digital”. El
jurat està format per Nar-
cís-Jordi Aragó, Enric Mi-
rambell, Jordi Dalmau,
Joaquim Nadal, Narcís Ge-
nís, Jordi Xargayó i, en
nom del Rotary, Joan Ga-
llardo i Joan Pagès. ■

El Bonmatí
es lliura avui
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