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PUBLICITAT

ANUNCI

d’informació pública de l’Estudi de viabilitat, Avantprojecte i Estudi
d’impacte ambiental dels Canals de Santa Margarida situats en el
terme municipal de Roses.

En el marc de les actuacions preparatòries del contracte de conces-
sió d’obra pública de la marina interior dels Canals de Santa Margari-
da i en virtut del que disposen els articles 112.3, 112.4 i 113.3 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE
núm. 261, de 31.10.2007), els articles 5.1.d) i 9.1 del Reial decret le-
gislatiu 1/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes (BOE núm. 23, de 26.1.2008), i l’ar-
ticle 12.4 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública (DOGC
núm. 4920, de 6.7.2007), es sotmeten a informació pública l’Estudi
de viabilitat, l’Avantprojecte i l’Estudi d’impacte ambiental dels Canals
de Santa Margarida situats en el terme municipal de Roses.

Durant el termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, els documents podran ser
consultats en la pàgina web www.gencat.cat/ptop i en el Servei de
Ports de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques, ronda Litoral Mar, 36-
40, de Barcelona. Durant el mateix termini es podran presentar al·le-
gacions davant la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, ron-
da Litoral Mar, 36-40, de Barcelona, o av. Josep Tarradelles, 2-6, de
Barcelona.

Barcelona, 5 de maig de 2009
Míriam Moyés i Polo
Cap del Servei de Ports (e.f.)
(09.126.142)

107631-967333G

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes

Concert en clau de risc és
el títol del muntatge, un
dels quatre que ha produït
el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus per a la fira
d’enguany. Un títol ben
trobat perquè Pascal Co-
melade i La Bel Canto Or-
questra «arrisquen sempre
en la sonoritat i en els ele-
ments que fan servir per
aconseguir-la». Manel
Trias, un dels professio-
nals més sòlids del circ ca-
talà i des de sempre vincu-
lat amb el Circ Cric, expli-
cava hores abans de l’acte
inaugural de la XIII Fira
del Circ de Catalunya la
idea del concert: «A partir
de la música de Comelade
proposem un espectacle
que està vertebrat pel con-
cert i no pas a la inversa,
com normalment es fa en
el circ, on són els números
els que articulen l’especta-
cle.»

A un costat de l’immens
escenari instal·lat a la pla-
ça del Mercadal, es van si-
tuar Comelade parapetat
darrere el piano i la seva
orquestra, que manipula
meravellosament i amb
precisió les joguines que
fa servir com a instru-
ments. A l’altre costat es
van anar succeint els petits
números dels artistes cir-

censes. Diu Trias: «És un
treball plantejat frec a frec
entre els músics i els artis-
tes més que no pas que els
uns estiguin al servei dels
altres. Els artistes treba-
llen al costat dels músics
però amb la seva pròpia

energia, en lluita, amb una
actitud gens servil. El re-
sultat volem que sigui un
univers sonor amb uns di-
buixos, les piruetes circen-
ses, que es van creant a
l’espai.»

Les actuacions van co-

mençar amb els dos acrò-
bates catalans de la com-
panyia Doramai, que van
executar amb delicadesa
els seus exercicis d’equili-
bris mà a mà segons la me-
lodia d’un dels temes més
coneguts de Comelade,

Sense el ressò d’un dring,
que es va adaptar com un
guant a les evolucions de
la parella. L’espectacle va
continuar fluint amb els
divertits exercicis acrobà-
tics i de malabars al llit
elàstic dels tres membres

de la companyia belga Le
Botrio i la manipulació
d’objectes (una simple
corda) del Sr. Stets. El
quebequès Hugo Nöel va
aconseguir alguns dels
aplaudiments més forts de
la nit amb la seva actuació
a la roda Cyr. Va tancar la
ronda el francès Anicet
Leone, un clown que actua
al pal xinès, el número més
arriscat, però tampoc no
gaire, del muntatge.

Concert en clau de risc
és una proposta valenta
per inaugurar el Trapezi,
una fira que des de la seva
primera edició ha assajat
totes les fórmules per obrir
la programació, des de
contractar companyies ex-
ternes fins a produir direc-
tament les propostes, les
quals sempre han seguit el
fil del d’enguany, és a dir,
diversos números units per
la música. Però el plus de
la música de Comelade va
aconseguir anit una mitja
hora màgica, bonica, molt
mediterrània, evocadora,
que defuig l’espectacula-
ritat fàcil i que es refugia
en la intimitat. El públic
ho podrà tornar a compro-
var avui a les deu de la nit,
en la segona i última repre-
sentacions d’un muntatge
irrepetible.

Música que fa circ
La fira de circ Trapezi s’inaugura amb un concert de Pascal Comelade que incorpora cinc petits números acrobàtics

Comelade i els seus músics van obrir el Trapezi ahir a la nit a la plaça del Mercadal de Reus. / JUDIT FERNÁNDEZ.

● No és ben bé un espectacle. I d’especta-
cularitat, n’hi ha poca. El Trapezi s’ha in-
augurat enguany amb un concert, el de
Pascal Comelade, i la seva música «que

NATÀLIA BORBONÈS / Reus no és de circ sinó que fa circ», precisa Ma-
nel Trias, director escènic de la proposta.
Durant mitja hora, Comelade i la seva
banda, La Bel Canto Orquestra, van inter-
pretar ahir a la nit algunes de les peces

més conegudes de l’univers sonor del mú-
sic rossellonès mentre al seu costat sis ar-
tistes i companyies executaven de manera
neta els seus exercicis. Un espectacle mi-
nimalista, per degustar a poc a poc, i amb

el qual s’obre la XIII Fira del Circ de Ca-
talunya, que fins diumenge presentarà a
Reus els espectacles de 51 companyies
provinents de Catalunya, França, Bèlgica,
Cambodja, Finlàndia i Holanda.

● El nou espectacle visual
de la fàbrica Disney-Pixar,
Up, un film d’animació di-
gital amb l’exhibició de
l’última tecnologia en re-
lleu ideada per al cinema,
va aixecar ahir el teló del
Festival de Canes. La pel-
lícula ha estat dirigida per
Pete Docter i produïda per
un dels noms imprescindi-
bles de la història del cine-
ma d’animació, John Las-
seter. Up explica la histò-
ria de Carl, un ancià que
somia des de petit viure
una gran aventura i la fa
realitat fent volar casa seva
lligada amb milers de glo-
bus, que el duen fins la sel-
va sud-americana amb la
companyia inesperada
d’un petit boy scout. El
protagonista té una sem-
blança raonable amb
Spencer Tracy, i així ho
van reconèixer ahir els

seus creadors. «És un ho-
menatge als nostres avis»,
va admetre Lasseter. Els
autors del film van elogiar
les possibilitats del cinema
en relleu. «Intentem fer

servir el 3D com un factor
emocional», va dir Docter.

Isabelle Huppert, que
presideix el jurat, va dir
ahir que vol «estimar els
films, no jutjar-los». Com-

pleten el jurat Nuri Bilge
Ceylan, Robin Wright,
Sharmila Tagore, Asia Ar-
gento, James Gray, Shu
Qi, Chang-Dong Lee i Ha-
nif Kureishi.

EFE / Canes

Canes arrenca en tres dimensions

El director d’Up, Pete Docter; el cantant Charles Aznavour, i el productor John Lasseter. / EFE


