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Un article de David 
Graeber, professor de 
la London School of 
Economics, inspira  
el nou espectacle

Llocs de treball que frustren 
3La Calòrica estrena el muntatge ‘Sobre el fenomen de les feines de merda’ 

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

U
n article de l’antropòleg i 
activista nord-americà 
David Graeber inspira el 
nou espectacle de La Ca-

lòrica, interessant companyia de te-
atre independent formada per cinc 
actors, un escenògraf, un drama-
turg i un director que ronden els 30. 
Sobre el fenomen de les feines de merda, 
traducció literal del títol de l’es-
mentat article, dóna nom a aquesta 
obra que s’estrena dijous al Tanta-
rantana. El muntatge, en cartell 
fins al 26 d’abril, aborda amb hu-
mor la difícil papereta dels que es 
qüestionen la feina que fan, bé sigui 
per la inutilitat de la seva tasca o 
per la pèssima efectivitat de la rea-
lització. L’obra es basa en experièn-
cies reals, tant pròpies com pròxi-
mes dels actors.
  En el seu article, Graeber, profes-
sor de la London School of Econo-
mics, denunciava que a la univer-
sitat el nombre d’administratius 
creix més que el de docents. Tam-
bé es preguntava per què avui, en 
ple segle XXI, malgrat els avenços 
tecnològics les persones són tan es-
claves de la feina com quan l’eco-
nomista britànic John Keynes va 
predir el 1930 una disminució de 
la jornada laboral. L’obra subratlla 

els errors del sistema però se centra 
principalment en la insatisfacció i 
la frustració que produeix treballar 
en una feina inútil. «Parlem de com 
afecten la persona aquesta mena 
de treballs que no aporten res i de 
la violència interna que genera, es-

ses contradiccions del món laboral 
del segle XXI. 
 «Costa parlar d’això quan hi ha 
tanta desocupació, però hi ha llocs 
de treball que són totalment pres-
cindibles», comenten. «És un tema 
que ens toca però del qual no es par-
la. I en una època en què rebutjar 
una feina és pecat encara és més di-
fícil renunciar-hi perquè no et moti-
va», reconeixen. 
 Plantejat davant el públic com 
si fos un experiment, l’estructura 
dramàtica combina monòlegs de 
diferents personatges amb l’esceni-
ficació de situacions que il·lustren 
els seus casos. L’escenografia utilit-
za l’estructura d’un estand com els 
que es munten a les fires d’ensenya-
ment. Una taula i unes quantes cadi-

res són suficients per anar transfor-
mant una escena on els actors inter-
preten més d’un personatge, com és 
habitual en aquesta companyia for-
mada el 2010 que va rebre el premi 
Adrià Gual per La nau dels bojos i el 
premi Quim Masó per Bluf. 
 Per animar les vendes La Calòrica 
ha ideat una original estratègia co-
mercial. Consisteix en un concurs 
via Twitter que anima la gent a sin-
cerar-se i a explicar sense rubor algu-
na feina «de merda» que hagi exercit 
en la seva vida. Cada divendres pre-
miarà amb una entrada gratis l’ex-
periència més penosa. H

pecialment en els joves, ser consci-
ent d’estar fent una cosa ridícula», 
comenten Joan Yago i Israel Solà, 
dramaturg i director del muntatge, 
respectivament. Tots els membres 
de la companyia han aportat les se-
ves pròpies experiències. Un assis-
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tent de biblioteca que té prohibit 
tocar els llibres, una noia contracta-
da com a monitora de natació mal-
grat que no sap nedar, un comercial 
de targetes de crèdit, un becari i un 
professor de teatre són alguns dels 
personatges que il·lustren les peno-

33 Els actors de La Calòrica en un assaig de ‘Sobre el fenomen de les feines de merda’.

LA CALÒRICA

Assemblea General Ordinària 
de Propietaris de la Zona 

Residencial “Llac Del Cigne” 

D’acord amb l’article 21, apartats 4art. i 5é. 
dels estatuts i en nom del Sr. President de la 
Junta administrativa de conservació i manteni-
ment de la urbanització del Llac del Cigne de 
Caldes de Malavella (Girona), es procedeix a 
la Convocatòria de Tots els Propietaris per la 
Propera Assemblea:

Lloc: Teatre Municipal de Caldes de Malavella
Data: 12 de abril del 2015
Hora: 9.30 h en primera convocatòria i 10 h en 

segona convocatòria.

Ordre del Dia
1. Lectura de l’acta de la reunió passada i 

aprovació si s’escau.
2. Aprovació dels comptes de l’any 2014.
3. Aprovació dels pressupostos de l’any 

2015.
4. Precs i preguntes.
Es prega l’assistència a tots els propietaris.

Atentament,
Ricard Solé, president 

Juan Francisco Segovia, secretari

Institut Català Del Sòl
L´Institut Català del Sòl anuncia que ha rebut 

una sol·licitud de pròrroga de la modificació 
temporal de la renda en relació al lloguer de la 
nau situada a l´Avinguda Sant Jaume número 87, 
sector La Darsena – Passeig Fluvial, d´Amposta 
(Montsià), que modifica el pacte 3r del contracte 
d´arrendament.

La qual cosa es fa pública als efectes de pro-
moure la concurrència d´acord amb l´article 169 
del Text Refós de la Llei d´Urbanisme.

Les ofertes per participar s´han de presentar al 
registre de l´Incasòl fins les 12.00 hores del dia 
20 d´abril del 2015.

Per a més informació us podeu adreçar al 
telèfon 93.228.60.82, o podeu consultar el web 
portalcomercial.incasol.cat

Barcelona, 31 de març del 2015
El director,

Francesc Damià Calvet i Valera

Ajuntatment de Castella 
del Vallès

Edicte
Exposició Pública de la Modificació de la 

Unitat d’Actuació de Can Bernabé B.

Per acord de la Junta de Govern Local, adop-
tat per delegació de l’Alcaldia, data 17 de març 
del 2015, s’aprovà inicialment La Modificació de 
la Unitat d’Actuació de Can Bernabé B: Carrer 
Terra Alta- Vial Paral·lel A La Carretera B 214. 
elaborat pel serveis tècnics municipals que té 
per objecte l’adequació dels límits de la unitat 
d’actuació. 

Atès el que disposa els articles 118 i 119 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (TRLU), 
relatiu al procediment preceptiu per a l’aprovació 
dels instruments de gestió urbanística.

Primer.- S’obra un període d’informació públi-
ca de l’expedient durant el termini d’un mes 
mitjançant el present edicte al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i a un diari de premsa 
periòdica, amb l’objecte que qualsevol interes-
sat pugui examinar l’expedient i presentar les 
aL·legacions i suggeriments que estimin perti-
nents, en el registre d’entrades de l’Ajuntament, 
a través de la plataforma digital Tram o altres 
formes admeses en dret.

Segon.- Es posa a disposició del públic els 
documents que conformen la proposta de 
la modificació de la unitat d’actuació,  a la 
Secretaria de l’Ajuntament, ubicada al passeig 
Tolrà nº 1. També son consultables a través del 
web municipal: www.castellarvalles.cat 

Tercer.- Advertir que l’àmbit de la unitat queda 
subjecte al règim de suspensió de llicències, la 

pròrroga de la qual ha estat aprovada per un any 
per l’acord de l’Ajuntament en Ple de data 24 de 
març del 2014, en el tràmit de revisió del POUM. 
A aquests efectes consultar la web municipal.

Castellar del Vallès 25 de març del 2015
L’alcalde, 

Signat: Ignasi Giménez Renom

Ajuntament de Manresa
Servei de Tresoreria General i Gestió 

Tributària Secció de Gestió 
Tributaria i Inspecció

 
Anunci d’Exposició Pública

El Ple de la Corporació Municipal en ses-
sió que va tenir lloc el dia 19/03/2015, apro-
và provisionalment la modificació de diversos 
articles de l’ordenança reguladora de la taxa 
per l’ensenyament als cicles formatius de 
l’Escola d’art de Manresa, diversos articles de 
l’ordenança reguladora de la taxa per ensen-
yaments al Conservatori de Música de grau 
professional i la modificació del preu públic 2 per 
serveis culturals i esportius.

De conformitat amb allò que preveu l’article 
17 de text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb 
allò que preveuen l’article 49, b) de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal de règim local de Catalunya 
l’expedient aprovat provisionalment i la relació 
de modificacions i ordenances estaran exposats 
al públic durant trenta dies, comptats a partir 
del següent al de la publicació d’aquest anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals 
els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes.

Manresa, 
23 de març del 2015

L’alcalde, 
Valentí Junyent Torras

Ajuntament del Prat 
del Llobregat

Anunci

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, 
en sessió ordinària del dia 23 de març del 2015, 
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

“Primer.- Suspendre, a l’empara de l’article 
73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, l’atorgament de les 
llicències així com l’efectivitat de les comunica-
cions prèvies d’activitats, d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions d’instal·lacions o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, destinades a clubs i 
associacions de cànnabis o d’altres substàncies 
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legal-
ment permeses i no constitutives d’infracció 
penal, amb la finalitat d’estudiar-ne la formulació 
o modificació de l’instrument de planejament 
pertinent que reguli les condicions urbanístiques 
d’emplaçament d’aquests clubs i associacions 
(ubicacions, accessos, distàncies amb altres 
usos o establiments i altres determinacions tèc-
niques d’aquests usos i activitats).

Segon.- Aprovar el plànol de delimitació de 
l’àmbit subjecte a suspensió de les llicències, 
comunicacions i autoritzacions assenyala-
des en l’acord anterior, el qual s’incorpora a 
l’expedient.

Tercer.- Assenyalar que els efectes d’aquesta 
suspensió serà d’un any. No obstant això, la seva 
durada serà de dos anys en cas d’acumulació 
amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument 
de planejament (art. 74 TRLUC).

Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en un diari 
de major circulació, en la pàgina web i en el 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació. 

Cinquè.- L’expedient es pot consultar a 
la Secció jurídicoadministrativa de l’Àrea 
d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient, situada 

al carrer Major, 2-4, segona planta, en horari de 
9 a 13.30 hores.”

El Prat de Llobregat
El Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, 

Mobilitat i Medi Ambient
Sergi Alegre Calero

Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca

Anunci

La Junta de Govern Local en data 26 de 
març del 2015 ha aprovat inicialment el Projecte 
d’Urbanització del Polígon d’Actuació 1-4 del 
Barri de La Bleda (Exp. 54/2015-U). L’esmentat 
projecte es sotmet a informació pública durant 
el termini d’un mes, a comptar des de la darre-
ra publicació obligatòria, durant els quals els 
interessats podran presentar al.legacions o sug-
geriments i consultar l’expedient a les oficines 
municipals (C/ Ferran Muñoz 4-6) en horari 
d’atenció al públic.

Ramon Carbó i Vert
Alcalde-president

Sant Martí Sarroca, 
27 de març del 2015

A N U N C I S  O F I C I A L S

93 484 82 10
 La manera més ràpida
 de fer oficials els
 seus anuncis

  Per a la seva empresa, a partir d'ara, posar
  un Anunci Oficial serà tan ràpid com
  marcar aquest número de teléfon
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