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Contaminacions
Víctor Sunyol

No gaire anys 
enrere la 
contaminació 
era només 
contaminació 
ambiental. 

No es parlava, per exem-
ple, de la contaminació 
acústica o de la lumínica. 
Aquests termes s’han 
popularitzat a mesura 
que hi ha hagut consci-
ència d’aquesta realitat. I 
a la vegada el nom ha fet 
que ens adonéssim de la 
seva existència (“el nom 
fa la cosa”, diuen).

Doncs potser ja va sent 
hora de fer circular la 
nomenclatura d’altres 
tipus de contaminació 
per tal de conscienci-
ar-nos tots plegats de 
la seva existència i per 
començar a posar-hi 
remei. A veure si d’aquí 
a deu o quinze anys n’es-
tem tan sensibilitzats 
com ara ho estem de la 
contaminació ambiental.

Per exemple, la conta-
minació olfactiva, que 
pot produir una persona 
(menjant o mastegant 
productes aromatitzats) 
o una botiga o empresa 
(imposant les seves olors 
al veïnatge). Per exem-
ple, la contaminació visu-
al i estètica (manifestada 
en aparadors, rètols de 
botigues, edificis...). Per 
exemple, la contaminació 
tèrmica (que provoquen 
extractors o sortides 
d’aire calent, o locals 
amb temperatures massa 
altes). Per exemple, la 
contaminació musical (la 
funesta mania d’imposar 
música a restaurants, 
bars, sales d’espera, 
transports). Per exem-
ple...

I, naturalment, la con-
taminació ideològica; 
però aquest ja és un altre 
tema.

SI...El muntatge, que es presenta aquest divendres, fusiona el teatre amb els mitjans audiovisuals

El torellonenc Joan Crosas estrena al 
Cirvianum ‘Raons trigonomètriques’
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D’esquerra a dreta, Joan Crosas amb els actors Marta Parramon i Manel Palacios, en un assaig al Cirvianum

Torelló

Guillem Rico

“La idea primària era bàsica-
ment crear un producte que 
em permetés combinar la 
meva part literària o poètica 
amb l’audiovisual”, explica 
el torellonenc Joan Crosas, 
autor de l’espectacle Raons 
trigonomètriques, una pro-
posta que s’estrena en una 
sessió gratuïta aquest diven-
dres a les nou del vespre al 
teatre Cirvianum de Torelló 
–en principi havia de ser dis-
sabte però es va canviar de 
dia per poder fer el muntatge 
de l’escenografia de l’obra 
A la Toscana. Es tracta del 
projecte de final de carrera 
i també d’un “projecte per-
sonal” de Joan Crosas, que 
està estudiant Realització 
d’Audiovisuals i Multimèdia, 
i que pretén fer “una reflexió 
de la cultura a través d’una 
obra experimental, una obra 
cultural”, tot treballant amb 
els coneixements que ha 
obtingut. 

L’argument tracta sobre el 
record d’un vell poeta sobre 
una història que el va marcar 
en la seva joventut, i que va 
passar el mateix dia que dei-
xava el poble on va allotjar-se 
temporalment. Hi intervé 
una noia que fa anys que no 
parla amb ningú” i un doctor 

“que ho ha deixat tot”, entre 
els quals no es coneixen. Per 
desenvolupar la història, 
Crosas fusiona el teatre i 
l’audiovisual, de manera que 
la part de projecció serveix 
de “suport a la trama princi-
pal” que té lloc a l’escenari 
del mateix teatre. L’autor fa 
referència a una metàfora i 
divideix el muntatge en el 
que anomena “part real” que 
representa l’ésser humà i la 

“part virtual o projectada” 
que és “el que l’envolta tec-
nològicament”. 

El jove torellonenc va 
començar a crear Raons 
trigonomètriques pel juny, 
de manera que va dedicar 
els primers tres o quatre 
mesos a escriure el guió i a 
configurar els personatges. 
En total hi intervenen tretze 
actors, alguns dels quals van 
començar a assajar a mitjans 

de novembre i van rodar la 
part que es projectarà un cap 
de setmana de desembre, en 
un espai natural del càmping 
de Vidrà “com una seqüència 
teatral”. Per a l’ocasió també 
es comptarà amb música 
enregistrada expressament 
entre Joan Crosas i el músic 
torellonenc Xevi Capdevila, 
i la intervenció en directe 
de la Coral Lloriana Jove, de 
Sant Vicenç de Torelló.  

Els Virus de 
Ripoll editen un 
DVD promocional

Ripoll El grup ripollès Virus 
ha editat un DVD promoci-
onal per donar a conèixer la 
seva música. A part d’una 
fitxa tècnica amb les carac-
terístiques de la banda i la 
presentació dels seus cinc 
membres, també inclou clips 
amb temes molt coneguts 
i que sempre inclouen en 
el seu repertori. Virus s’ha 
convertit en un dels grups 
musicals de referència del 
Ripollès, ja que tenen molts 
seguidors. Fan versions però 
també tenen temes propis.

‘A la Toscana’ omplirà el teatre

Una escena de ‘A la Toscana’, amb Lluís Soler a la dreta de la imatge

Torelló

J.V.

A la Toscana, l’última obra 
escrita i dirigida per Sergi 
Belbel, farà ple aquest diu-
menge al teatre Cirvianum 
de Torelló. Aquest dijous ja 
estaven pràcticament esgo-
tades totes les localitats, i 
només en quedaven trenta 
que es posaran a la venda 
abans de la representació, 
que tindrà lloc a les set de 
la tarda. Segons Pep Tines, 
tècnic de Cultura de Torelló, 
les peticions han desbordat 
la capacitat del teatre: “Gai-
rebé hauríem omplert dues 
vegades”.

No és estrany, si es té en 
compte que A la Toscana 
reuneix a l’escenari quatre 
actors de primer fila: Jordi 
Boixaderas, Cristina Plazas, 
Lluïsa Castell i el manlle-
uenc Lluís Soler. Els dos 
primers, els protagonistes, 

interpreten els papers de 
Joana i Marc, una parella que 
han passat per una crisi i que 
es refugia en un hotel de la 
Toscana, a Itàlia, per trobar 
la calma i recompondre la 
relació. Els secrets i les pre-

ocupacions de tots dos aflo-
ren, però, en aquesta estada. 
Entre ells la presència de 
Jaume, paper que interpreta 
Lluís Soler. L’actor manlle-
uenc encarna un arqueòleg 
que ha viatjat molt, amic del 

protagonista, i que també 
amaga una part de la seva 
vida, un secret inconfessable. 
Completa el quadre Marta 
(Lluïsa Castell), una doctora 
que vol ajudar la parella a 
salvar la seva relació. Segons 
Belbel, els quatre actors tam-
bé “han participat en el pro-
cés de creació de l’espectacle 
de manera entusiasta”. El 
to general de l’obra es mou 
entre la comèdia –ajudada 
per la ironia habitual del 
dramaturg– i el drama, amb 
els conflictes de les relacions 
humanes. 

A la Toscana, que es va 
estrenar a Frankfurt durant 
la Fira del Llibre i posteri-
orment es va representar al 
TNC, tanca a Torelló el seu 
periple pels escenaris cata-
lans. A partir d’ara, l’obra 
de Belbel es representarà en 
castellà, i el proper mes de 
març farà estada a Madrid, al 
Teatro de la Abadía. 

L’última obra de Belbel, amb Lluís Soler, esgota les entrades diumenge a Torelló


