
Regió7 DIVENDRES, 20 DE FEBRER DEL 2015 33

CULTURES

SOTA ZERO
Direcció: Carles Mallol i Carla Torres.

Autoria: Carla Torres. Intèrprets: Anna
Bellmunt, Carla Torres, Carles Goñi, Joel
Minguet i Patrícia Mendoza. Cía. La Pe-
leona. Sala Àtrium. c. Consell de Cent,
435. Barcelona. Fins al 22 de febrer.
De dimecres a dissabte, a les 21 h; diu-
menge, a les 19 h. Entrades: 19 euros.
www.atrium.cat.

othom és d’allò més nor-
mal fins que no es de-
mostra el contrari i guar-

da un cadàver al congelador. Les
famílies són totes molt felices i
benvingudes fins que algú amena-
ça de trucar la policia. L’Homo sa-
piens és un animal social però no
hi ha res més cert que la inson-da-
ble profunditat de la seva miste-
riosa soledat. Pur instint de su-
pervivència com el que mostren
els personatges de Sota zero, un
text de Carla Torres que fa fortuna
a l’escenari de la Sala Àtrium amb
l’actor manresà Carles Goñi en el
quintet actoral.

Sota zero presenta una parella i
un terrible secret. El dia que el Mi-
qui (Carles Goñi) i la Sònia (Car-
la Torres) munten un sopar per es-
trenar el nou pis, un parell d’hos-
tes inesperats trastoquen els seus
plans, tot i que cap dels dos ha es-
tat convidat i un d’ells ni tan sols ha
pogut decidir si hi volia assistir. La
situació és, objectivament par-

lant, tràgica, però l’escriptura de
Torres –rescatada del calaix dels
projectes inacabats on dormia des
del 2007– converteix l’escena en
una comèdia negra de tall esmo-
lat. La Cuca (Anna Bellmunt), la
Marifeli (Patrícia Mendoza) i el
Johnny (Joel Minguet), germana,
cunyada i examant de la Sònia, res-
pectivament, completen un re-
pòquer de protagonistes que es
veu abocat a l’abisme d’un fet tan
insospitat com insòlit, i cadascun
reacciona de manera diferent.

El passat sempre torna, i del pre-
sent sovint és difícil escapar-ne.
Sota zero planteja la fragilitat de les
relacions que homes i donen tenen
amb les persones més properes,
especialment el nucli familiar. L’a-
daptació dels personatges a les
novetats que han d’assumir a con-
tracor és el termòmetre d’un mun-
tatge amb tocs de vodevil i unes
dosis ben carregades de mala ba-
va. Subvertir l’ordre pot ser catàr-
tic, però ben sovint comença amb
una foguera immisericordiosa.
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EL PES DELS SECRETS QUE
GUARDEN LES FAMÍLIES

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

L’actor manresà Carles Goñi participa en el repartiment
de l’obra de teatre «Sota zero», una comèdia negra escrita
per Carla Torres que es pot veure a l’Àtrium de Barcelona

Un grup d’il·lustradors i escrip-
tors de la Catalunya Central han
engegat el seu propi projecte per
crear una revista infantil per a
nens de 0 a 10 anys. Sota el nom de
Pipiripip Magazine, la publicació
es vol diferenciar de la resta de re-
vistes destinades a aquest públic
amb el fet que oferirà històries
que volen ajudar els nens a pensar
i fomentar el diàleg familiar. La se-
va directora editorial, Annabel
Sardans, ha explicat que la idea «és
que després de llegir es creï un dià-
leg intergeneracional, però sense
cap moral final». Els impulsors
han engegat una campanya a Ver-
kami per aconseguir els 6.000 eu-
ros necessaris per tirar endavant la
revista i l’objectiu és que surti a la
llum el mes d’abril.

«Volem ajudar a formar perso-
nes a través d’històries que apor-
ten valors, emocions i sentiments».
Aquest és un dels principals objec-
tius del que serà Pipiripip Maga-
zine, una revista infantil pensada
per a famílies amb nens d’entre 0
i 10 anys i que neix de la mà d’un
grup d’il·lustradors i escriptors de
la Catalunya Central que volen
crear «sense intermediaris, ni co-
mercials que influeixin en els con-
tinguts».

Per a fer-ho, han creat la coope-
rativa Edicions del Pipiripip i han
engegat una campanya de micro-
mecenatge a través de la platafor-
ma Verkami per aconseguir els
6.000 euros necessaris. El termini

per obtenir els diners acaba a mit-
jans de març i, de moment, ja te-
nen gairebé dues terceres parts de
l’import necessari.

La seva directora editorial, An-
nabel Sardans, explica que Pipiri-
pip Magazine vol anar més enllà
del contingut que ofereixen els
mitjans infantils que hi ha actual-
ment al mercat i vol transmetre va-
lors, construir lectors actius i crí-
tics, i recuperar eL diàleg interge-
neracional entre els membres de
la família perquè «els petits sàpi-
guen valorar la figura càlida, còm-
plice i sàvia dels més grans». Això
sí, allunyant-se de qualsevol mo-
ral final.

La intenció és que la revista
surti a la llum a principis d’abril
amb una periodicitat mensual. Es

publicarà en format paper i digital
i, cada quinze dies, s’oferirà un ex-
tra en format electrònic «perquè
l’espera no es faci tan llarga».

Els creadors que volen tirar en-
davant la revista són Susanna Aya-
la (il·lustradora), Enric Bastardas
(bloguer i guionista), Isaac Bosch
(il·lustrador i escriptor), Susanna
Campillo (il·lustradora), Teresa
Clua (mestra i escriptora), Anna
Crespo (artista i docent), Berna-
dette Cuxart (il·lustradora), Va-
lentí Gubianas (il·lustrador), Pep
Molist (bibliotecari i escriptor) i
Annabel Sardans (bibliotecària,
colorista i escriptora). La direcció
i coordinació de la revista seran a
càrrec de Bosch i Sardans, amb el
suport tècnic d’Esther Almona-
cid i Martí Sellarés.
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Il·lustradors i escriptors de
la Catalunya Central volen
crear una revista infantil 
Annabel Sardans i Isaac Bosch encapçalen un projecte amb seu

a Manresa que busca finançament a través del micromecenatge


Portada d'un dels futurs números de la revista Pipiripip Magazine

EDICIONS DEL PIPIRIPIP

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
acollirà demà (19 h) la presentació
del llibre La catedral saquejada
(Edicions Salòria), de l’historiador
Carles Gascón. L’obra, subtitulada
El comte de Foix i la invasió del bis-
bat d’Urgell a la fi del segle XII, trac-
ta sobre el saqueig de què va ser
objecte la catedral de la Seu d’Ur-
gell per part de les tropes del com-
te Ramon Roger de Foix cap a
l’any 1196.

El llibre de Gascon es planteja
per quin motiu el comte, un vete-
rà de les guerres de Terra Santa, va
atacar una seu episcopal de l’òrbita
de la Corona d’Aragó. La resposta
passa per l’anàlisi del context po-
lític, tant el de l’època com el de
dos segles enrere, quan es va pro-
duir la desmembració del poder
carolingi i el territori de Foix es va
constituir en un comtat diferenciat.

L’autor exposa un panorama
polític complex que es va caracte-
ritzar per un conflicte entre el bis-
bat i els comtes de Foix, ajudats
pels vescomtes de Castellbò. La
pugna pel control de les valls del
Pirineu es va perllongar durant un
segle i no va concloure amb una
pau estable fins que es va signar el

pariatge d’Andorra. Segons l’autor,
aquest període és «una veritable
guerra dels cents anys pirinenca
que va capgirar tota la realitat po-
lítica del territori».

El llibre inclou a la vora de tres-
centes notes i mapes de l’evolució
del comtat d’Urgell i el vescomtat
de Castellbò, arbres genealògics i
una taula cronològica. L’historia-
dor Climent Miró explica en el
pròleg que, «més que relatar-nos
uns esdeveniments –el saqueig
de La Seu d’Urgell i la seva cate-
dral– amb els seus precedents i
posteriors conseqüències, Gas-
cón ens explica tot un canvi de pa-
radigma: el nord del comtat d’Ur-
gell no tornarà a ser mai més el
mateix».
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L’obra planteja els motius
pels quals el comte Ramon
Roger de Foix va atacar la
catedral a final del segle XII



L’historiador Carles Gascón presenta
el llibre del saqueig de la Seu d’Urgell

Breus
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Una desena d’associacions pro-
fessionals vinculades a la música
en directe a tot l’Estat han decidit
«passar a l’acció» contra la pervi-
vència de l’IVA cultural al 21%. Per
això han convocat un Dia sense
Música el proper 20 de maig, en
què totes les sales adherides no
programaran concerts i promou-
ran accions per visibilitzar la pro-
testa. Els promotors calculen que
la protesta tindrà un seguiment del
90% de les sales d’arreu d’Espanya.
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Les sales de música
faran un dia sense
concerts contra l’IVA

POLÍTICA CULTURAL

El productor i exhibidor Enrique
González Macho va anunciar ahir
que deixa la presidència de l’Aca-
dèmia de Cine, per motius perso-
nals, després de gairebé quatre
anys. Durant aquest temps ha
afrontat la pitjor crisi del cine es-
panyol, amb l’augment de l’IVA, la
retallada de subvencions i el tan-
cament de sales i distribuïdores.  
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González Macho
deixa la presidència
del cinema estatal

INSTITUCIONS

Carles Goñi, a «Sota zero»

CIA. LA PELEONA


