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Teló

Quan el 1984 vam descobrir
JosepMaria Flotats fent de
Cyrano, en vam quedar
meravellats, i la versió de
Bru de Sala arrodonia la

feina.Enelmomentde saludar, els ac
tors sortien en l’ordre contrari al pes
del paper que havien fet. Quan ja hi
eren tots llevat de Flotats, calia espe
rar una estona fins que apareixia, re
bentat, més Cyrano que mai. Alguns
espectadors admiraven el gest del
protagonista i director perquè s’hi ha
via deixat la pell, mentre que la resta
hi veia una continuació de la repre
sentació amb l’objectiu d’acaparar
l’allau d’aplaudiments, altrament ben
merescuts.
Han passat els anys i el costum de

saludar al final de la representació
–allà on el dramaturg ha escrit la pa
raula teló– s’ha anat democratitzant.
És a dir, avui, en la majoria de peces,
l’elenc surt alhora, tot i que les posi
cions centrals acostumen a estar re
servades als protagonistes. Els del
Teatre Lliure ho fan així, per això
sobta veure que altres companyies
mantinguin la jerarquia per parelles o
fins i tot d’un en un,mentre el respec
table apuja i abaixa el volum dels
aplaudiments segons els seus gustos.
El públic no és gasiu en els aplau

diments si la cosa ha anat bé. Però
també és veritat que de vegades les
característiques d’un paper determi
nat, quan s’allunya molt de la resta,
mereixen un reconeixement indivi
dualitzat. L’espectador vol, amb el
seu picar de mans, fer saber a aquella
persona que ha estat impecable.

Aquesta temporada, i justament al
Teatre Lliure, hi ha hagut dues obres
quehanestat objecte d’unapetitamo
dificació en la salutació. La primera,
molt subtil, va ser a les representa
cions d’El rei Lear. Núria Espert era
l’encarregada de donar ànima al rei
dels reis shakespearians i, per vàlua i
per edat, la resta d’actors va conside
rar que calia un detall. Així, per una
bandade l’escenari sortienunsquants
encapçalats per Espert, i per l’altra
era el bufó, Teresa Lozano, la segona
més gran del repartiment, qui arros
segava la resta. Ramon Madaula, que
era qui anava darrere d’Espert, triga
va un parell de segons a sortir amb
tots els altres perquè el públic pogués
aplaudir de gust la reina, sense trair
l’esperit democràtic de la casa.
L’altre cas és El curiós incident del

gos a mitjanit. El paperàs de Pol Ló
pez com a nen amb problemes de re
lació és mereixedor d’un epíleg. Un
cop acabada l’obra i els aplaudiments,
López torna a l’escenari i explica un
dels problemes que ha resolt en la
provadematemàtiques.Resolt el pro
blema, i gràcies a aquest repicó, el pú
blic dret reconeix la feina singular de
l’actor.
Són dos casos sobradament justi

ficats, i és precisament l’excepció el
que fa que el públic valori encaramés
aquests gestos de reconeixement.

Al teatre, la salutació
democratitzada s’estén,
tot i que amb petites
modificacions justificades
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Una empresa de Vigo fabrica un prototip flotant amb aspecte de viver de musclos
per generar energia elèctrica amb la força dels corrents marins

Mareesde llum

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

E l somni de l’empresari de
Vigo Alejandro Marqués
de Magallanes s’assembla
en la seva aparença exte
rior a un parc de vivers de

musclos, les estructures flotants que
s’utilitzen a les ries gallegues per pro
duir el mol∙lusc. Però el projecte en el
qual l’empresaMagallanes Renovables
fa vuit anys que treballa, i que comença
a acostarse a la realitat aquest estiu, és
fabricar unes estructures d’aspecte
semblant a lesmuscleres que serveixin
per produir energia elèctrica a partir
dels corrents marins de les marees.
A la drassana de Vigo de Cardama

s’està realitzant l’acoblament del pro
totip del ProjecteMagallanes, que serà
avarat el pròxim estiu. Aquest artefac
te és un trimarà d’acer, que en la part
submergida porta un tub amb els gene
radors que capten l’energia, que seria
canalitzada fins a terra a través d’un
emissari submarí. Com explica el pro
fessor d’Enginyeria Industrial de la
Universitat de Vigo José Fariña Rodrí
guez, la particularitat del projecte ga
llec rau que es tracta d’un artefacte flo
tant, a diferència dels que ja hi ha al
RegneUnit, que estan fixats al fons del
mar. D’aquesta manera es pretenen
aconseguir més facilitats per al mante
niment i un millor aprofitament de
l’energia oceànica en treballar més a
prop de la superfície, on resulta més
intensa.
Magallanes Renovables és el pro

ducte de la unió de la drassana Carda
ma, la consultora CNV Naval Archi
tects SL i l’empresa tèxtil de Redonde
la Partenón, dirigida per Alejandro
Marqués de Magallanes. Practicant el
submarinisme va tenir la idea de la
qual va partir el projecte que, amb una
inversió de vuit milions d’euros, ha si
tuat a aquest consorci gallec dins de la
cursamundial per crear l’artefacte que
aconsegueixi fer un salt endavant en
l’evolució de l’energia oceànica.

“Estem en un punt similar al que hi
havia fa uns trenta anys en l’evolució
de l’energia eòlica, ja que no hi ha en
cara una instal∙lació d’ús comercial, si
nó prototips”, recalca el professor José
Fariña.
L’energia maremotriu s’explota des

de fa dècades en complexos que em
bassen l’aigua del mar, com passa en
algunes zones deFrança, però es tracta
de projectes que ja no es desenvolu
pen, perquè les inversions que reque
reixen tenen un impacte ambiental
considerable i un cost molt elevat.
Dins d’aquesta tecnologia flotant per

a la captació d’energia del mar s’en
quadra també la de les onades, que fa
temps que està intentat explotar. En el
cas de l’energia dels corrents marins,

en alguns llocs del món en els quals es
pot explotar no està associada a les
marees, però en general sí, amb el que
s’assegura un flux regular, perfecta
ment predictible, associat a les fases de
la lluna.
Amb la tecnologia actual, segons Jo

sé Fariña, es necessita que el corrent
tingui una velocitat d’un metre per
segon perquè l’explotació sigui ren
dible. Magalhães Renovables assenya
la deu zones del món com les més ap
tes per a l’explotació, entre les quals hi
ha la costa de Xile, la de Patagònia, el
mardel Japó, el nordd’Escòcia, l’estret
de Hudson al Canadà i l’estret de
Gibraltar, que seria l’única àrea de la
Península Ibèrica que compliria els re
quisits.
A la ria de Vigo no s’assoleix el llin

dar mínim per poc, ja que com a mà
xim hi hauria una velocitat de 0,8 me
tres per segon,mentre que en una altra
ria gallega, la d’Ortigueira, sí que es
compleix aquest requisit, però no té els
20 metres de fondària necessaris.
Encara que el desenvolupament de

la tecnologia podria permetre en el fu
tur que les marees de Galícia donin
llum i que els artefactes deMagallanes
coexisteixin amb els vivers demusclos
en què es va inspirar la creació, demo
ment la idea d’aquesta empresa de Vi
go és orientar l’exportació als mercats
més prometedors, concretament els
delCanadà i elRegneUnit, a causa dels
incentius que concedeixen els seus go
verns per l’aprofitament de l’energia
oceànica, segons explica FranciscoRo
bredo, responsable de gestió financera
deMagallanes Renovables.
Elmodel a escala deMagallanes ja va

ser provat l’any passat al Centre Euro
peu d’Energies Marines de les Orca
des, a Escòcia. Quan s’hagi avarat el
prototip i s’hi hagin efectuat les proves
pertinents a Galícia, es portarà a les
Orcades per ser homologat, la qual co
sa permetria iniciarne l’explotació, en
el camí cap a la creació de polígons de
rais dels quals no sortirienmusclos, si
nó llum de les marees.!
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Galícia i el mar.
Encara que amb la
tecnologia actual
no es podria produir
energia de les ma
rees a Galícia, sí
que hi ha tota una
indústria lligada al

mar, com la drassana
de Vigo de Cardama,
a la foto superior, en
la qual es fabrica el
prototip, el model
que, a escala, ja va
ser provat a Escòcia,
a la foto inferior


