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PUBLICITAT

859742/851741E

A N U N C I

La Junta de Govern Local, en
la sessió ordinària que tingué
lloc el dia 7 de maig de 2007,
va aprovar inicialment el Pla
especial de la parcel·la d’equi-
paments (clau 7b*) situada a
l’illa delimitada pel carrer de
Mossèn Pere Tarrés, carrer de
Bonaventura Calopa, carrer de
Sant Joan Bosco i carretera C-
245 (IES Itaca); el qual se sot-
met a informació pública pel
termini d’un mes, comptat a
partir de l’endemà de l’última
de les publicacions d’aquest
acord al Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de
més divulgació de la província
i al tauler d’anuncis de la cor-
poració.
Sant Boi de Llobregat, 9 de maig
de 2007

El t inent d’alcalde de l ’Àrea
d’Actuació Política de Presidència,

José Manuel González Labrador 

PUBLICITAT

859742/851723$

A N U N C I

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 7 de
maig de 2007, va aprovar inicialment
el Pla especial d’actuació per a
emergències sísmiques; el qual se
sotmet a informació pública pel termi-
ni de trenta dies hàbils a comptar a
partir de l’endemà de l’última de les
publicacions d’aquest acord al Butlle-
tí Oficial de la Província, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i al tauler d’edictes mu-
nicipal, per a la formulació de possi-
bles reclamacions i al·legacions. Es
considerarà aprovat definitivament si
no s’hi presenta cap reclamació o
al·legació dintre del període d’infor-
mació pública.

La qual cosa es fa pública per a ge-
neral coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 9 de maig de
2007

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Actua-
ció Política de Presidència,

José Manuel González Labrador

PUBLICITAT

859742/851726E

A N U N C I

El Ple de l’Ajuntament, en la ses-
sió ordinària que tingué lloc el dia
7 de maig de 2007, va aprovar ini-
cialment l’Ordenança Municipal re-
guladora de l’ús dels equipaments
públics de Sant Boi de Llobregat
destinats a activitats d’educació
ambiental; la qual se sotmet a in-
formació pública pel termini de
trenta dies, comptats a partir de
l’endemà de l’última de les publica-
cions d’aquest acord al Butlletí Ofi-
cial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en
un dels mitjans de comunicació es-
crita diària i al tauler d’edictes mu-
nicipal, a fi que s’hi puguin presen-
tar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. Si no s’hi formula
cap al·legació ni reclamació durant
el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’orde-
nança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament i
es procedirà a la seva publicació.

La qual cosa es fa pública per a
general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 9 de maig de 2007
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Actuació
Política de Presidència,
José Manuel González Labrador 

PUBLICITAT

859742/851724$

A N U N C I

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 7 de
maig de 2007, va aprovar inicialment
el Pla especial d’actuació per a acci-
dents greus en establiments amb
substàncies perilloses; el qual se sot-
met a informació pública pel termini
de trenta dies hàbils a comptar a par-
tir de l’endemà de l’última de les pu-
blicacions d’aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un
dels mitjans de comunicació escrita
diària i al tauler d’edictes municipal,
per a la formulació de possibles re-
clamacions i al·legacions. Es consi-
derarà aprovat definitivament si no
s’hi presenta cap reclamació o al·le-
gació dintre del període d’informació
pública.

La qual cosa es fa pública per a ge-
neral coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 9 de maig de
2007

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Actua-
ció Política de Presidència,

José Manuel González Labrador

eterminats teatres d’arreu brillen gràcies a
una programació basada en l’empremta
d’una personalitat pròpia. Un dels casos

barcelonins és el Romea, que al llarg d’aquesta
temporada ha apostat per portar a escena materials
que no han estat concebuts per al teatre, per l’expe-
rimentació i el plantejament de preguntes segons
les explicacions del director artístic. Idea duta a la
pràctica amb alguna concessió fins ara acceptable.
No és el cas, però, d’aquesta incoherència flagrant
titulada Passat el riu, que suposa abocar tant raona-
ment al buit del màrqueting o del balanç comercial.

És aquesta una peça, ideal per al Borràs, per al
Condal i altres espais de la ciutat, en què Joe di Pie-
tro fa un retrat arquetípic de la família italiana que
va emigrar als Estats Units a principis dels anys 30
del segle passat, quan el cas Sacco i Vanzetti, del
qual aquest agost es complirà el 80 aniversari, dei-
xava els italians en posició de sospitosos habituals,
afegint-los més dificultats per fer-se un lloc a la ter-
ra de les oportunitats. Aquesta generació veu que
els temps canvien i els seus néts, que ja tenen de tot i
més, han dessacralitzat la famiglia i decideixen,
empeltats de l’individualisme social on han nascut i
crescut, tirar pel dret i fer la seva vida. A Passat el
riu el protagonista, Nick, ha d’enfrontar-se a la fa-
miglia encarnada per les dues parelles d’avis en un
text que combina les accions desenvolupades amb
diàlegs i els monòlegs en forma de narració de les
impressions individuals de cada personatge.

El text de Di Pietro dibuixa uns avis que estan
fent acudits fàcils i jocs de paraules sense cap tipus
d’aturador fins a arribar a l’empatx. Tot el públic se
sent identificat en algun moment amb determina-
des sentències universals en l’argot familiar, com
ara allò de tens cara de tenir gana, i els amants del
gènere sens dubte estaran rient al llarg de la funció,
que transcorre a l’interior de la casa dels avis ma-
terns, amb gran protagonisme de la taula de bon
menjar, un personatge més. Oriol Broggi signa una
direcció desdibuixada, que sovint fa difícil veure bé
els intèrprets i que opta pel volum elevat per emular
el tòpic italià. A partir d’aquí no hi ha una actuació
coral, que seria més pròpia de les característiques
del text. Destaquen Xavier Ripoll, que aconsegueix
fer de Nick un protagonista més que creïble a pesar
del to general de comèdia exagerada, i Marissa Jo-
sa, que demostra que el gènere li és natural, per això
en cap moment cau en l’estridència.

D

teatre | «passat el riu»

Típica comèdia
� Autor: Joe di Pietro (traducció de Jordi Fité)

Direcció: Oriol Broggi
Intèrprets: Xavier Ripoll, Marissa Josa, Àngels
Poch, Jordi Banacolocha, Jaume Pla i Míriam
Alamany
Dia i lloc: dilluns, 21 de maig (fins al 17 de juny) al
Teatre Romea

TERESA FERRÉ

Un instant de l’obra, al Romea. / LLUÍS CRUSET

Un teatre sense teatre és
una exposició que no es
pot ventilar amb una visita
ràpida. Algunes parts del
recorregut són denses –so-
bretot, a la primera plan-
ta–, tot i que també hi ha
moments estel·lars i grati-
ficants –sobretot, a la se-
gona planta–. És una mos-
tra molt documentada,
fruit de la investigació in-
tensa que han dut a terme
els comissaris: Bernard
Blistène i Yann Chateigné.
En paral·lel, Pedro G. Ro-
mero ha fet un treball de
recerca centrat en l’art ca-
talà i espanyol. La produc-
ció del projecte expositiu,
que es podrà visitar fins
l’11 de setembre, l’han
compartit el Macba i el
Museo Berardo de Lisboa.

Tot allò que tenen en co-
mú el teatre i l’art dels nos-
tres temps emergeix en
aquesta ambiciosa exposi-
ció, que alhora dóna cohe-
rència i sentit al conjunt de
la programació del Macba
d’enguany. Des dels anys
60, la crítica artística ha
donat moltes voltes sobre
la teatralitat en l’art con-
temporani. Serveix de
punt de partida un escrit
del 1967 de Michael Fried,

en el qual carregava dura-
ment contra «l’epidèmia»
teatral de l’art i, en con-
cret, contra l’art minimal.

«Un teatre sense teatre
no és una mostra sobre tea-
tre, ni sobre escenografia.
És una mostra que refle-
xiona entorn la noció de
teatre que ha canviat la
nostra percepció del món i
que, alhora, ha canviat la
pràctica artística», explica

el director del Macba, Ma-
nuel Borja-Villel. El fil
conductor de l’exposició,
que no és cronològica ni
antològica, és la teatralitat
infiltrada en l’art, és a dir,
en la performance, en l’ac-
ció directa. «Quan el teatre
influeix en l’art, l’obra es
converteix en un esdeveni-
ment», acota Borja-Villel.
L’obra deixa de ser un ob-
jecte autònom i l’especta-

dor perd la seva actitud
distant. Obra i espectador,
en conseqüència, pacten
un nivell més intens de re-
lació. La mostra desco-
breix relacions entre dra-
maturgs i artistes tan inte-
ressants com ara la de Sa-
muel Beckett i Bruce Nau-
man. Entre les 600 peces
–provinents dels museus
més prestigiosos del
món–, sobresurten de ma-
nera brillant les propostes
de James Coleman i Dan
Graham, així com una ins-
tal·lació d’Isidoro Valcár-
cel Medina. En clau docu-
mental, hi ha sorpreses
com un vídeo de Ramón
Gómez de la Serna.

La tesi de l’exposició no
és una altra que aquesta:
«Repensar la modernitat
des d’un punt de vista no
canònic.» «Aquesta expo-
sició era important per al
museu per l’aspecte ideo-
lògic, polític. La moderni-
tat va proclamar que
comptava amb la gent, pe-
rò va ser una utopia. El tea-
tre demana que l’especta-
dor sigui un element actiu
i, per tant, sí que aconse-
gueix complir la promesa
de la modernitat», senten-
cia Borja-Villel.

El Macba explora en una exposició
les relacions entre el teatre i l’art
La mostra reuneix 600 peces des dels inicis de la modernitat fins als anys 80

Imatge de l’exposició del Macba. / GABRIEL MASSANA

� El Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba) ressegueix en un
documentat projecte expositiu, que
obrirà al públic demà, la petjada tea-

MARIA PALAU / Barcelona tral en les arts visuals des de principi
del segle XX, els inicis de la moder-
nitat, fins a finals dels anys 80. La
mostra presenta unes 600 obres, re-
partides en dues plantes, entre pintu-

res, escultures, instal·lacions, dibui-
xos, fotografies, vídeos, manuscrits i
documentació diversa. En aquest
llarg recorregut, el Macba convida a
entrar dins d’Un teatre sense teatre.




