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ENTREVISTA

La veu dels millors

Entrevista al doblador Arseni Corsellas, que ha
posat veu a alguns dels millors actors de
Hollywood.

PAÏSOS
CATALANS

Amo i senyor
de Castelló

Carlos Fabra, president
de la Diputació de
Castelló, imputat en
diverses causes i
membre d’una nissaga
que ha dominat
políticament la
demarcació des de fa
més d’un segle, ha
teixit una xarxa de
clientelisme polític que
l’ajuda a perpetuar-se
en el poder.

PAÏSOS
CATALANS

Illes de pau a
l'Eixample

Les zones verdes
projectades per Cerdà
a l’interior de les illes
de cases de l’Eixample
de Barcelona s’estan
recuperant. En els
últims anys, cap a una
quarantena d’aquests
espais ja tornen a ser
per als veïns.

EUROPA-MÓN

Un català a
Corea del
Nord

Un català d’arrels
aristocràtiques és
l’únic funcionari
estranger a
l’estalinista Corea
del Nord.

AQUEST DIUMENGE AMB

SER CATALÀ
SURT CAR
Espanya es queda els nostres
diners i no ens deixa créixer

801175/917881®

Genty és un
creador de di-
fícil classifi-
cació que
presenta ell
mateix el seu

espectacle, Boliloc, com la
història de la ventríloqua
Alícia, que descobreix que
els seus titelles no es reco-
neixen com a tals, sinó que
reivindiquen el fet que ells
sorgeixen de les múltiples
facetes de la ventríloqua
mateixa. Genty explica
que va quedar «molt im-
pressionat» quan va llegir
un article sobre un cas lí-
mit de personalitat múlti-
ple, que descrivia el cas
d’un jove «habitat per set-
ze personalitats dife-
rents.» El punt de partida
d’aquestes múltiples per-
sonalitats disfuncionals és
un trauma de la infància i,
en el cas d’Alícia, existeix
un sentit de culpa que ella
refusa, ja que creu que
quan era petita va calar foc
a la casa dels seus pares.
Això té a veure amb el ma-
teix creador, ja que una ca-
sa que crema és una imat-
ge que l’ha perseguit en

molts dels seus especta-
cles, ja que en la seva in-
fància el xalet de la seva
família va ser incendiat
juntament amb altres dot-
ze en represàlia per la mort
d’un soldat alemany, aba-
tut pels maquis.

Boliloc és un viatge pels
paisatges interiors d’Alí-
cia, acompanyada per les
seves personalitats i els
seus titelles. Es tracta d’un
viatge que ensenya que «la
meitat dels nostres mons-
tres interiors podrien ser
pacificats» una vegada

que nosaltres acceptem de
reconèixer-los.

A Boliloc no hi ha una
línia narrativa lògica, com
es pot esperar d’un espec-
tacle en què les paraules
més habituals per descriu-
re’l són màgic, oníric, sur-
realista i fascinant. Les si-
tuacions s’encadenen per
analogia o associació i de
l’inici, que presenta un ca-
baret en què els titelles es
reivindiquen, es passa a
l’univers interior de la
ventríloqua, en què han es-
devingut personatges.

Bitó i el TNC estrenen avui «El vestit nou de l’emperador» per al públic familiar

Philippe Genty indaga sobre el
desdoblament de la personalitat
en l’espectacle visual «Boliloc»

Alícia, en el viatge pel seu món interior. / PASCAL FRANÇOIS

DANI CHICANO / Girona

● El vestit nou de l’empe-
rador és un nou musical
familiar produït per Bitó i
pel TNC que s’estrenarà
avui (18.00 h) al Teatre de
Salt. L’espectacle, dirigit
per Anna Llopart, que
també s’ha fet càrrec de
l’adaptació del text, es ba-
sa en el conte homònim de
Hans Christian Andersen,
i la música és original del
pianista Ignasi Terraza. El
conte explica la història
d’un rei capriciós i aficio-
nat als vestits que encarre-
ga una peça a un parell
d’enredaires que afirmen
que són capaços de fabri-
car el teixit més fi i delicat,
amb la particularitat que
només la gent intel·ligent
és capaç de veure’l. Els in-
tèrprets són Javier Cana-
les, Xevi Martínez, Ferran
Campabadal i Marta Rafa,
mentre que la música la in-
terpreten Ignasi Terraza,
Roqui Albero, Tània Me-
sa, Dani Comas i Dimitri
Skidanov.

● El creador francès Philippe Genty
presenta avui (21.00 h) i demà
(19.00 h), al Teatre Municipal de Gi-
rona, l’espectacle visual Boliloc, en

què, a partir de la relació d’interde-
pendència que s’estableix entre el
ventríloc i els seus titelles, indaga so-
bre el desdoblament de la personali-
tat. D’altra banda, també avui

(18.00 h), al Teatre de Salt, Bitó i el
TNC estrenen l’espectacle familiar
El vestit nou de l’emperador, que es-
tà basat en el conte homònim de H.C.
Andersen i barreja teatre i música.

Un musical
familiar

� Un festival «poc convencional». Agustí Fernández
va obrir dijous a l’auditori de La Mercè de Girona la ter-
cera edició del festival A Part (Arts i Estructures), amb un
solo per a piano expandit titulat Mutza. Va ser una brillant
obertura per a un festival que aposta decididament per les
propostes artístiques més agosarades. / MANEL LLADÓ

● El grup garrotxí Teràpia
de Shock, l’última gran
sensació del pop-rock en
català, presentarà aquesta
nit el seu primer disc, Es-
capa’t amb mi (RGB Su-
ports), en un concert que
tindrà lloc a la sala salten-
ca La Mirona (22.00 h, 8
euros a la venda anticipada
i 10 a la taquilla), amb el
grup olotí de rumbeta Em-
palmaos com a teloner.

El d’avui serà el trentè
concert de Teràpia de
Shock en dos anys de vida,
durant els quals el quartet
ha aconseguit reconeixe-
ments com ara el premi del
públic en el Concurs de
Cançó de Salitja i el premi
Enderrock al grup revela-
ció del 2007. Són tres nois

de les Preses i un d’Olot
que tenen entre 16 i 19
anys: Ferran Massegú, veu
i guitarra; Jaume Sucar-
rats, guitarra; Albert Pa-
rés, baix, i Gerard López,
bateria. Fins ara havien
gravat una maqueta homò-
nima amb set cançons de
la qual es van exhaurir rà-
pidament les mil còpies
editades. Amb el seu pop-
rock fresc, directe, potent i
melòdic, i amb una imatge
tan juvenil com atractiva,
Teràpia de Shock ja té tota
una legió de seguidors i se-
guidores, no només a la
Garrotxa, sinó a tot Cata-
lunya. Xavi Fortuny i
Marc Usano (Apeiron)
han produït aquest primer
disc, amb onze cançons
pròpies.

Teràpia de Shock presenta
a La Mirona el seu primer
disc, «Escapa’t amb mi»

XAVIER CASTILLÓN / Salt


