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‘La malaltia’  
Teatre Lliure 12/3/2021

C 
onnectar amb el públic jove i bai-
xar la mitjana d’edat a les platees 
és, sens dubte, un dels reptes més 
apressants que ha d’afrontar la 
nostra escena. El Lliure ha posat fil 

a l’agulla en la seva nova etapa. També el seu 
director, Juan Carlos Martel, ha volgut abordar 
el tema de la joventut en el seu primer especta-
cle programat a la sala gran de Montjuïc, La 
malaltia. Plantejada com un documental dra-
matitzat escènic, la peça es basa en el text El mal 
de la juventud (1926) de Ferdinand Bruckner, 
adaptat per a l’ocasió per l’assagista Íngrid 
Guardiola en el seu primer contacte amb l’es-
cena teatral. 

En els seus anteriors espectacles –Sis perso-
natges i Càsting Giulietta–, Martel havia explo-
rat amb encert el teatre inclusiu amb actors no 
professionals sense oblidar l’ancoratge en re-
ferents literaris com Pirandello i Shakespeare. 
Per al tancament de la trilogia compta amb un 
planter de joves intèrprets escollits en un gai-
rebé inèdit càsting públic. Com a base, una obra 
emblemàtica del teatre alemany no gaire re-
presentada aquí. En la peça es traça un descar-
nat retrat de la joventut d’entreguerres prèvia a 
l’esclat del nazisme, un grup d’estudiants de 
Medicina que s’aboca als excessos d’una espi-
ral de destrucció nihilista. «O ens aburgesem o 
ens suïcidem», planteja l’escena més recorda-
da. El joc de miralls entre el text original i la se-
va fragmentada adaptació que apunta al pre-
sent ofereix reflexos no sempre coincidents. 

No es conforma el muntatge amb la repre-
sentació convencional de l’original. Les escenes 
de l’obra de Bruckner es presenten com a qua-
dros d’un rodatge ideat per una artista audiovi-

sual. Les càmeres capten el que veiem en pan-
talla. Les interrupcions en la suposada filmació 
acaben baixant la intensitat d’una narració que 
no acaba de quallar en tot el seu dramatisme. 

Paral·lelament, es planteja una estructura 
d’estil més assagístic amb els intèrprets fora 
de la trama projectant l’obra cap a noves refle-
xions no presents en l’original. S’hi aborden 
estadístiques de suïcidis entre adolescents, es 
planteja la frustració davant la falta d’alterna-
tives al capitalisme i es tracta el càsting com a 
metàfora de la situació de vulnerabilitat que 

pateixen els joves. S’esbossa una altra con-
cepció del teenager sorgida en la cultura pop, 
amb moments musicals inspirats en The Be-
atles i algunes digressions cinematogràfiques 
indie amb fragments del cine de Kiarostami i 
comentaris a Cuarón. Vetes fèrtils i més es-
pontànies que esbossen una fotografia gene-
racional que queda sepultada davant el pes 
creixent de l’adaptació de Bruckner. Entre la 
representació naturalista i l’exercici postdra-
màtic, La malaltia sembla tan atrapada en la 
indefinició com la joventut que retrata. n 

Un moment de ‘La malaltia’, que dirigeix Juan Carlos Martel al Teatre Lliure.

Silvia Poch
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Institut Català del Sòl

Anunci

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) anun-
cia, d’acord amb l’article 4 del Decret Llei 
13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures urgents de caràcter estructu-
ral i organitzatiu, així com mesures en 
l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat,  que ha 
adjudicat, en arrendament amb opció de 
compra, a un particular, el local comercial 
número 4, amb una superfície de 37,70 
m2, finca registral número 52.613, del 
carrer Marconi número 55, dins la promoció 
Ampliació Can Sant Joan Parcel·la 10 i 11, 
de Rubí, per una renda mensual de 241,28 € 
més l’IVA corresponent i una opció de com-
pra de 50.970,40 € més l’IVA corresponent.

Barcelona, 8 de març del 2021
El director, Albert Civit Fons

Ajuntament

del Prat de Llobregat

El Ple Municipal, d’aquest Ajuntament, 
en sessió ordinària del dia 03 de març 
del 2021, va aprovar inicialment les bases 
reguladores específiques per a la concessió 
de subvencions per al pagament del lloguer 
social,  destinades a persones empadro-
nades al Prat de Llobregat, any 2021 (exp. 
3630/2021). 

L’acord d’aprovació inicial juntament amb 
el projecte de norma se sotmet a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils 
mitjançant la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en 
el tauler d’edictes de la seu electrònica de 
la Corporació, on figura el text complet del 

projecte de norma. L’expedient es podrà 
consultar al Servei d’Assessoria Jurídica, c. 
Centre 26-30, en horari de 9.00h a 13.30h.

Cas que durant aquest termini 
d’informació pública no es formulin recla-
macions ni al·legacions, les bases regula-
dores es consideraran aprovades definiti-
vament.

La qual cosa es publica de conformitat 
amb el que determina l’article 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

El Prat de Llobregat, 8 de març del 2021
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, 

Economia, Habitatge, 
Governança i Qualitat Democràtica

Alba Bou Jordà

Ajuntament

del Prat de Llobregat

El Ple Municipal, d’aquest Ajuntament, 
en sessió ordinària del dia 03 de març del 
2021, va aprovar inicialment les bases regu-
ladores específiques per a la concessió de 
subvencions per a la inclusió d’habitatges 
al programa de la Borsa de mediació per 
al lloguer social del municipi del Prat de 
Llobregat per a l’any 2021 (exp. 1696/2021). 

L’acord d’aprovació inicial juntament amb 
el projecte de norma se sotmet a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils 
mitjançant la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en 
el tauler d’edictes de la seu electrònica de 
la Corporació, on figura el text complet del 
projecte de norma. L’expedient es podrà 
consultar al Servei d’Assessoria Jurídica, c. 
Centre 26-30, en horari de 9.00h a 13.30h.

Cas que durant aquest termini 
d’informació pública no es formulin recla-
macions ni al·legacions, les bases regula-
dores es consideraran aprovades definiti-
vament.

La qual cosa es publica de conformitat 
amb el que determina l’article 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

El Prat de Llobregat, 
8 de març del 2021

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, 
Economia, Habitatge, 

Governança i Qualitat Democràtica
Alba Bou Jordà

Ajuntament 

de Sant Joan Despí

Anunci

Gestió Tributària

La Junta de Govern, en sessió celebrada 
el 8 de març del 2021, ha acordat aprovar 
provisionalment l’establiment d’un nou preu 
públic així com de les tarifes corresponents, 
com a Annex 22 Preu Públic pel Servei de 
Podologia al Centre de Gent Gran Cirerers 
de l’OF 21/2021 reguladora dels Preus 
Públics, que tal com queden redactades 
regiran en aquest municipi a partir de la 
publicació del text íntegre de les mateixes al 
B.O.P. fins que s’acordi la seva modificació 
o derogació expresses. 

De conformitat amb allò que disposen 
l’article 49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim Local, 
l’article 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, 
Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 178 del D.L. 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
els acords provisionals, el text i les tari-
fes aprovades restaran exposats al públic, 
en les dependències municipals, durant 
el termini de trenta dies, comptadors des 
de l’endemà de la publicació del present 
Anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que considerin oportunes.

       
Cas de no produir-se reclamacions, publi-

car al Butlletí Oficial de la Província l’acord 
elevat a definitiu i el text íntegre de les 
tarifes aprovades, sense necessitat d’acord 
exprés, les quals entraran en vigor l’endemà 
de la seva publicació i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació.

Sant Joan Despí,
data de signatura electronica

l’Alcalde President,
Antonio Poveda Zapata

Institut Català del Sòl

Anunci

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
anuncia que ha rebut una sol·licitud per a 
l’arrendament amb opció de compra del 
local comercial número 2, de 45,10 m2 i 
situat al carrer Tarragona, número 234, de 
la promoció Can Tusell-1, de Terrassa, per 
una renda mensual de 171,38 €, més l’IVA 
vigent corresponent, amb una carència del 
pagament de la renda de 3 mesos, i un preu 
d’opció de compra de 24.759,90 €, més 
l’IVA vigent corresponent, i que s’ha diposi-
tat una fiança de 500€.

La qual cosa es fa pública als efectes 
de promoure la concurrència d’acord amb 
l’article 2, del Decret 351/1995, de 28 
de setembre, d’alienació de locals comer-
cials i places d’aparcament propietat de 
l’INCASÒL.

Els interessats en l’arrendament amb 

opció de compra de l’esmentat local comer-
cial número 2 hauran de presentar sol·licitud 
i juntament amb aquesta hauran de diposi-
tar fiança per un import de 500 € mitjançant 
xec bancari o transferència/ingrés al comp-
te corrent que assenyali l’INCASÒL.

Les instàncies per participar-hi es poden 
presentar presencialment al registre de 
l’INCASÒL (carrer de Còrsega, 273, planta 
baixa, de Barcelona) o per via telemàtica 
al registre electrònic de la Generalitat de 
Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-
electronica), fins a les 14.00h del dia 13 
d’abril de 2021.

No seran vàlides les ofertes presentades 
en altres registres administratius.

Per a més informació, us podeu adreçar 
al telèfon 932 286 082 o podeu consultar el 
web incasol.gencat.cat

Barcelona, 8 de març del 2021
El director Albert Civit i Fons.

Ajuntament de Pallejà

Anunci

Aprovat  inicialment per la Junta de 
Govern Local de data 04.03.2021 el pro-
jecte d’obres per a la substitució de la 
gespa artificial del camp de futbol de la 
zona esportiva municipal, redactat per 
Santamaria Arquitectes SLP, amb data 
febrer 2021.

S’exposa al públic l’esmentat projec-
te per termini de trenta dies, trobant-se 
disponible a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament (www.palleja.cat) per a la seva 
consulta. Durant aquest termini podrà ser 
examinar per qualsevol interessat, a l’efecte 
que es puguin presentar les al·legacions i 
/ o reclamacions que es tinguin per con-
venients. 

Ascensión Ratia Checa
Alcaldessa

Pallejà, 4 de març del 2021
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