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La companyia Una Càpsu-
la de Teatre ha prorrogat
l’obra de teatre El Bosc, de
Daniela Feixas, amb dues
funcions més, en petit for-
mat, a l’antiga fàbrica Molí
Fondo de Sant Joan les
Fonts. Es representarà
dissabte i diumenge vi-

nents. És una representa-
ció molt peculiar. I és que
la història escènica co-
mença molt abans que les
dues actrius que la inter-
preten entrin en escena, ja
que l’espectacle fa concen-
trar el públic a la plaça Ma-
jor de Sant Joan les Fonts i
un guia acompanya els es-
pectadors fins a les anti-
gues estructures indus-

trials del Molí Fondo, on al
final d’un llarg túnel, en-
tren a l’estança on s’inicia
la representació. És,
doncs, un trajecte que els
comença a introduir en
l’ambient fred i tens que
ambienta l’obra. Aquest
thriller intens, dirigit per
Xevi Rossell i interpretat
per Laia Planella i Anna
Aumatell, presenta una

història dura i crua. La in-
terpretació i el muntatge
acompanyat de la música
en directe a càrrec de Lau-
ra Plasència hi estan cui-
dats fins a l’últim detall.
Les entrades ja es poden
adquirir des de la pàgina
del web www.unacapsu-
la.org. L’obra es torna a re-
presentar el 26 de maig al
Teatre Principal d’Olot. ■
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Anna Aumatell, en una de les escenes que la representació
de l’obra que es podrà veure al Molí Fondo ■ EPA

El pintor Pep Camps (Gi-
rona, 1962) inaugura
aquest vespre l’exposició
Fronteres, contrabandis-
tes, viatges i aterratges a
la Fundació Valvi de Giro-
na (19.30 h). Aquesta ex-
posició, que es podrà visi-
tar fins al 17 de febrer, for-
ma part del cicle Memòria
personal, en el qual ja han
participat artistes com
ara Pere Bellès, Jordi Gich
i Evdokim Perevalsk, als

quals la Fundació Valvi ha
proposat que mostrin
obres directament relacio-
nades amb la seva trajec-
tòria vital.

En aquest cas, Pep
Camps ha triat, amb el su-
port d’Àlex Roa Casellas
com a comissari, submer-
gir-se en un període molt
determinat de la seva vida,
entre el 1984 i el 1991,
quan tenia entre 22 i 29
anys: “És l’època en què
començo a viatjar, primer
per Europa i després per
Àsia. En aquesta exposició

hi ha obres, molt de joven-
tut, que vaig crear durant
aquests viatges o inspira-
des per aquests, a la torna-
da”, explica Camps. Hi tro-
bem, per exemple, Young
Boxers, un acrílic sobre
paper pintat a Berlín el
1984, i diverses obres
creades a finals dels vui-
tanta a Bangkok, la capital
de Tailàndia, on l’artista
gironí es va integrar sense
problemes en la comuni-
tat artística local i va parti-
cipar en iniciatives com
ara una acció artística i so-

lidària contra la sida, en
una època en què “no era
tan fàcil trobar un artista
occidental voltant per
aquells països per fer algu-
na cosa més que turisme”,
explica Camps. I continua
recordant: “Després de
passar-me mig any a l’Ín-
dia, vaig arribar a Bangkok
i el primer que vaig fer va
ser anar a l’Escola de Be-
lles Arts, on vaig conèixer
un pintor anomenat Ta-
wee, que em va descobrir
Tailàndia i amb el qual he
mantingut el contacte.”

Tot i que l’exposició
mostra obres aparent-
ment molt llunyanes en el
temps –entre aquestes, al-
gunes de la sèrie Ministres
i contrabandistes (Salt,
1985); Camps se sent més
a prop dels segons, sempre
lluitant per “ser una mica
més lliure”–, ell encara s’hi
veu reflectit: “L’artista es
va construint amb els anys
i hi ha tota una simbologia

que es va repetint, en-
cara que sigui d’una
manera diferent. Un
mai no s’escapa d’un
mateix.” Per compro-
var-ho, hi ha també a
l’exposició un parell
d’obres molt més re-
cents, de la sèrie Llums
i ombres. Europa (Par-
lavà, 2016/2017).
I, parlant d’Europa, la
pròxima exposició de
Pep Camps tindrà lloc a
l’abril en un espai tan
singular com la seu del
Parlament Europeu a
Brussel·les. ■
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‘Tawee Non’, una obra creada amb tinta sobre paper el 1988 a Bangkok, dedicada al seu amic Tawee, i Pep Camps durant la seva estada a Tailàndia. A baix, la serigrafia ‘Nam’ (1991) ■ P.C.


