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Multidisciplinària, conce-
buda expressament per a
aquest espai i de llenguat-
ge contemporani, Axolots,
la primera obra nascuda a
La Factoria d’Arts Escèni-
ques de Banyoles, com-
pleix fil per randa les pre-
misses del producte per al
qual està destinat aquest
excepcional espai creatiu
municipal, obert ara fa
deu mesos. No podia ser
d’una altra manera: l’ha
escrita i la dirigeix Joan
Solana, l’autor dels projec-
tes artístic i de gestió del
centre. És també una obra
compromesa socialment,
en què s’exposa fins a la ca-
ricatura el procés de mar-
ginació que pateixen l’art i
les humanitats, devorades
per la recerca de la rendi-
bilitat. A Axolots (el títol
s’inspira en una larva de
salamandra que per repro-
duir-se no necessita arri-
bar a adulta i que protago-
nitza un conte de Julio
Cortázar), els artistes i els
humanistes es conserven
en un parc temàtic, com a
relíquies. És ficció, sí, i l’ac-
ció està situada temporal-
ment en el futur, però en
un futur no gaire llunyà: el
2025. Solana alerta de cap
on ens dirigim.

La interpretació és a
càrrec de quatre actors
(Roser de Castro, Andrea
Portella, Francesc Gil i Ge-
nís Casals), una ballarina
(Àngela Boix) i una músi-

ca i cantant (Helena Mas-
sip). Completen l’equip
August Viladomat (il·lu-
minació), Joana Giol (ves-
tuari), Lluís Nadal Koko 

(escenografia) i Lluís Ru-
birola (so). Boix signa
també la coreografia i
Massip, els temes que in-
terpreta. Solana, quan
ahir va presentar a la
premsa aquesta produc-
ció, va posar l’accent en el
fet que els intèrprets són
banyolins que ja han acon-
seguit un prestigi fora de
la ciutat (és el cas de Boix,
ballarina de l’IT Dansa, la
companyia de l’Institut
del Teatre, i de Massip, que
està desenvolupant una
important carrera profes-
sional a Londres), i actors i
actrius formats a l’Aula de
Teatre de Banyoles.

Els personatges prota-
gonistes són Cándido Sa-
raiva i Deolinda, exemple s
de la classes social domi-
nant. L’home, però, té una
rara debilitat per la cultu-
ra i vol crear un parc temà-
tic on el públic podrà ob-
servar éssers inadaptats:
una músic, una ballarina,
una humanista i un cientí-
fic. Són unes persones
–aclareix Solana– “que no
han sabut col·laborar amb
les múltiples possibilitats
d’entreteniment que se’ls
han ofert i que han quedat
obsoletes en un món on
l’espectacle en viu i l’estu-
di dels clàssics han des-

aparegut per la seva pro-
vada ineficàcia”. La base
teòrica sobre la qual Sola-
na ha bastit Axolots  –va
explicar el dramaturg–
són assajos de diversos
camps, però sobretot
l’obra de Jordi Llovet Adéu
a la universitat. El crepus-
cle de les humanitats.

La primera producció
de la Factoria s’estrena di-
vendres que ve, dia 13, a
les deu de la nit. També es
representarà l’endemà a
la mateixa hora i el di-
umenge dia 15, a les set de
la tarda. Més endavant es
portarà a La Planeta de Gi-
rona. ■

La primera producció de la Factoria d’Arts Escèniques de
Banyoles, una obra de Joan Solana, s’estrena la setmana que ve
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Helena Massip, en primer terme, durant el fragment que van representar ahir, amb motiu de la presentació de l’obra ■ R.E.

Solana avisa del
procés de
marginació que
pateixen l’art
i les humanitats

GIRONA
Faemino y Cansado
i Bustamante, a
l’Auditori

La Casa de Cultura de Girona
inaugurarà el 17 de gener l’ex-
posició Llum i color: els vitralls
de Fita (1956-2011), que re-
passarà la trajectòria de Do-
mènec Fita com a autor de vi-
tralls, amb uns 200 encàr-
recs. L’exposició, coproduïda
per la Diputació, el Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat i la Fundació Fita –on hi
haurà una part de la mostra–
inclou els seus projectes per a
la Sagrada Família. ■ X.C.

Mig segle de
vitralls de Fita, en
una exposició
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Els equipaments culturals re-
units en el Museu Obert de
Lloret, el Moll, van rebre l’any
passat 134.254 visitants, la
qual cosa representa un in-
crement del 22% respecte al
2010. Els equipaments són
els jardins de Santa Clotilde,
el Museu del Mar, el castell de
Sant Joan, el Puig de Caste-
llet i Can Saragossa. Aquest
any s’incorporarà al Moll l’Edi-
fici d’es Tint, de la Confraria
de Pescadors. ■ REDACCIÓ

Puja el nombre de
visites als espais
culturals

LLORET DE MAR

El duet humorístic madrileny
Faemino y Cansado, que ja va
omplir l’octubre del 2009 la
sala simfònica de l’Auditori de
Girona amb el seu espectacle
Son dos, hi tornarà el diumen-
ge 12 de febrer (18 h; 22 i 24
euros) per presentar-hi la se-
va nova proposta, Parecido no
es lo mismo. D’altra banda, el
cantant cantàbric David Bus-
tamante també actuarà el 24
de març a l’Auditori (21 h; 22,
28 i 35 euros, i entrades VIP
de 120 euros). ■  X.C.

El guitarrista sevillà Rai-
mundo Amador, que ha
fet història en la fusió fla-
menca a través de Veneno,
Pata Negra i la seva pròpia
obra en solitari, obrirà el
divendres 20 de gener un

nou cicle de concerts al
Centre Fraternal de Pala-
frugell (22 h). El cicle, que
ha estat batejat Directe &
Fraternal, té com a objec-
tiu revitalitzar el Frater-
nal com a equipament cul-
tural, amb una sèrie d’ac-
tuacions mensuals “de ca-
ràcter íntim i personal”. El
segon concert tindrà lloc
el 10 de febrer i serà prota-
gonitzat per Quico Pi de la
Serra. La programació
s’anirà anunciant a través

de Facebook. Les entrades
per al concert de Raimun-
do Amador ja estan a la
venda a través d’internet
(Ticketea) i a les oficines
del Centre Fraternal, si-
tuat en el número 4 de la
plaça Nova de Palafrugell.
Les entrades costen 12 eu-
ros en la venda anticipada
i 15 a la taquilla, el mateix
dia del concert. També hi
ha un preu especial de 10
euros per als socis del Cen-
tre Fraternal.

Raimundo Amador
(Sevilla, 1959) presentarà
a Palafrugell el seu últim
disc, Medio hombre, me-
dio guitarra, en el qual
van col·laborar Santiago
Auserón, Antonio Vega,
Zatu (SFDK), Matt Bian-
co, Richard Ray Farrell,
Diego Amador i El Pele. En
el concert del Fraternal,
Raimundo Amador actua-
rà acompanyat pel jove
guitarrista i cantant cor-
dovès Lin Cortés. ■

Raimundo Amador obre un cicle a Palafrugell
El guitarrista sevillà
actuarà el divendres
20 de gener al
Centre Fraternal
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Raimundo Amador el 2009 a Girona ■ MANEL LLADÓ


