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CRÍTICA DE TEATRE

Insectotròpics convenç amb una espectacular versió multimèdia del conte

Una Caputxeta animal (i digital)
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El resultat del treball dels diferents artistes es pot veure projectat en una pantalla gran

‘La Caputxeta Galàctica’, 
d’Insectotròpics. Xanu i Eee-
ex (pintors), Tullis Rennie 
(músic), VVV, Laia Ribas i 
Maria Thorsons (videoexpe-
rimentadors) i Marc Nicolás 
(actriu i poetessa). Teatre 
Auditori de Granollers. Diven-
dres, 11 d’octubre de 2013.

Granollers

Josep Barbany

Teatre? Música? Art? 
Cinema? Quan set artistes 
d’àmbits i llenguatges molt 
diferents però amb ganes de 
crear col·lectivament lluiten 
per deixar enrere els propis 
egos i treballen conjunta-
ment per crear un espectacle 
nou, el resultat promet ser, 
almenys, sorprenent, ori-
ginal, incapaç de deixar-te 
indiferent. I això és el que 
passa amb La caputxeta 
galàctica, l’espectacle de la 
companyia Insectotròpics 
que divendres es va poder 
veure a la sala Gran del Tea-
tre Auditori de Granollers 
després de passar per 
Tàrrega i altres escenaris.

La proposta d’aquest grup 
d’“exploradors audiovisuals” 
neix sobretot de les ganes de 
fusionar les arts plàstiques, 
la videocreació, la música, 
la poesia i el teatre-perfor-
mance. I el resultat final es 

converteix també en una 
mena de making of (rodatge) 
d’una pel·lícula en directe. 

Com a espectadors, veiem 
tres espais diferenciats: a 
l’esquerra, dos pintors dibui-
xen i “embruten” en directe 
tota mena de superfícies 
reciclades; al mig, un músic i 
tres videocreadores i els seus 
portàtils a tota màquina; a la 
dreta, una actriu disfressada 
d’una inquietant caputxeta 

vermella interactuant davant 
de paisatges i projeccions 
que semblen un videojoc. El 
resultat de totes aquestes 
accions, que es mesclen en 
múltiples i vives capes artís-
tiques, el veiem projectat en 
una pantalla gran, com un 
magnètic i espectacular colla-
ge digital.

Sobre la història, capí-
tol apart per l’argument 
d’aquesta versió moderna 

de La caputxeta vermella. El 
que en un primer moment 
és una excusa argumental 
senzilla (un conte clàssic) 
de la qual es parteix per anar 
creant l’espectacle, acaba 
convertint-se en una bonica 
i poètica, i alhora inquietant 
i pertorbadora metàfora del 
viatge iniciàtic de qui deci-
deix deslligar-se del cordó 
umbilical familiar i busca el 
seu costat més animal. 

L’escriptor  Gerbrand 
Bakker visita 
Granollers i les 
Franqueses
Granollers/les Franqueses

L’autor holandès Gerbrand 
Bakker, guanyador del Pre-
mi Llibreter 2012, visitarà 
aquest dijous Granollers i 
les Franqueses. A les 7 de la 
tarda serà a la llibreria La 
Gralla de Granollers per pre-
sentar la novel·la Deu oques 
blanques, guardonada amb 
l’Independent Foreign Ficti-
on Prize 2012. Una hora més 
tard, a les 8 del vespre, parti-
ciparà al Club de Lectura de 
la llibreria L’Espolsada de les 
Franqueses. L’autor, que és 
filòleg, jardiner i instructor 
de patinatge de velocitat 
sobre gel, ja havia guanyat 
diversos premis amb la seva 
primera novel·la, A dalt tot 
està tranquil. Entre altres, va 
rebre els premis Imac i Lli-
breter. Encara que no és un 
autor gaire prolífic, les seves 
obres han estat traduïdes a 
més de 20 idiomes, i s’ha con-
vertit en un d’aquells casos 
en què l’èxit de vendes va lli-
gat a un gran reconeixement 
per part de la crítica.

Concert de Kaire a 
Can 60 de Granollers
Granollers

Dijous a 2/4 de 10 del vespre 
el quintet granollerí Kaire 
actua a Can 60 de Granollers, 
en què presentarà els temes 
de l’EP El mismo cuento de 
siempre. Són temes senzills 
amb llenguatge pop-rock, 
directes i amb un so cuidat.

El pintor de Granollers exposa en una galeria de Sarrià

Jordi Pagès mostra a Barcelona 
obra inspirada en la poesia de Foix

Granollers

EL 9 NOU

La nova exposició de Jordi 
Pagès, que inaugurarà dijous 
a la llibreria-galeria d’art A 
peu de pàgina, mostra la seva 
obra més recent inspirada 
en la poesia de J.V. Foix. Són 
12 quadres-collage, tècnica 
mixta, guixos d’oli i acrílic de  
format 50x70 i 40x50 sobre 
cartoné.

Són quadres que l’artista 
de Granollers va començar a 
pintar el mes de maig a partir 
d’una relectura del llibre de 
Gabriel Ferrater Foix i el seu 
temps (Quaderns Crema, 
1987). “És un llibre impres-
cindible per iniciar-te en el 
món poètic de Foix. Ferrater 
va donar sis conferències a 
la Universitat Central sobre 
Foix entre 1965/1966”, explica 
Pagès. En la creació d’aquesta 

nova obra pictòrica s’ha inspi-
rat en el llibre de poemes Les 
irreals omegues, un dels que 
més li va agradar a Ferrater.

L’exposició es presenta-

rà en aquesta llibreria del 
barri de Sarrià, on va viure 
Foix, amb l’escriptor Vicenç 
Altaió, que farà una lectura 
de poemes de Foix.

L’artista Jordi Pagès Una de les noves obres de l’artista

L’actor Pep Planas a ‘Olor de colònia’

Granollers

L’actor Pep Planas, de Granollers, és un dels protagonistes de 
la minisèrie televisiva Olor de colònia, una producció de dos 
capítols de TVC i Diagonal TV, dirigida per Lluís Maria Güell i 
basada en l’obra homònima de Sílvia Alcàntara. L’obra mostra 
la vida i les intrigues d’una colònia tèxtil del Llobregat des del 
1953 fins als anys 60, quan entra en crisi. L’estrena dels dos 
capítols es fa aquest dilluns i dimarts a 3/4 de 10 i cinc minuts 
del vespre. Planas fa el paper de Climent, que substitueix 
l’Isidre, l’escrivent principal de la fàbrica, quan aquest mor 
en un incendi. L’actor granollerí té una llarga trajectòria tant 
a la televisió com al teatre. El seu primer paper important en 
una sèrie televisiva li va arribar el 1995 amb el paper d’Aleix 
Riera a la sèrie Secrets de família, que TV3 va emetre després 
de Poble Nou. Més endavant va participar en altres sèries com 
Ventdelplà.


