
34 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Divendres, 20 de març del 2009

119806-951077T

Chili (Marroc i Argèlia),
chebli (Tunis), ghibli (Lí-
bia) i xaloc (Països Cata-
lans). Totes aquestes
denominacions té el siro-
co, un vent càlid, propi del
desert, que té l’origen al
Sàhara i que afecta un gran
nombre de països del Me-
diterrani. A aquest vent
també se li atribueix, en
persones sensibles, la ca-
pacitat de provocar canvis
d’humor. En argot, que et
donin un siroco equival a
tenir un rampell inesperat.
Precisament aquesta ac-
cepció del terme és aquella
amb la qual juga el títol del
nou espectacle de la com-
panyia Cascai, liderada
per Marcel Tomàs. L’actor
gironí torna a estar sol a
l’escenari en aquest espec-
tacle, després de Paradís,
Living Costa Brava i Ma-
de in Xina, espectacles en
què ha comptat amb altres
actors, tornant al format
primigeni de la compa-
nyia, amb espectacles com
ara Nou-cents, El pianista
de l’oceà i L’home incom-
plet. Per Marcel Tomàs,
Zirocco és com «un ven-
daval, és força, energia,
exhibicionisme, és una
manera de renovar-se i
passar-ho bé amb el mim i
el gest.» Tomàs explica
que tenia moltes ganes de
tornar a fer un espectacle
nou tot sol i de gaudir-lo.
Zirocco, explica l’actor i
director –un dels més des-
tacats de les comarques gi-
ronines i el millor, sense
dubte, pel que fa al teatre
gestual d’humor–, el for-

men per ara set esquetxos,
sense un fil argumental
que els lligui, que inclouen
també teatre d’objectes i
visual, i que s’encadenen a
un ritme trepidant, que vol

una gran despesa física per
part de l’intèrpret, i reque-
reix una tècnica molt de-
purada. L’espectacle in-
clou esquetxos de situació
i un parell amb la partici-

pació, inevitable, del pú-
blic, com a XXS. Tomàs
afirma que aquest especta-
cle beu de les mateixes
fonts que ho va fer XXS
–«Els referents són clàs-
sics, com ara Rowan At-
kinson i Peter Shub»,
diu–, tot i que també hi ha
material de collita pròpia.
L’actor explica que, com
és natural, des de l’estrena
d’XXS ha evolucionat com
a intèrpret, aspecte en el
qual ha crescut, ha millo-
rat la tècnica i és «més rà-
pid i més àgil», i com a
creador.

Tomàs oferirà tres fun-
cions de Sirocco en el fes-
tival tunisià, té el projecte
de portar-lo també a Fin-
làndia i de mostrar-lo en
locals petits del nostre país
i de la resta de l’Estat, per
tal d’anar polint coses fins
a aconseguir un espectacle
equilibrat, amb material
que funcioni, de manera
que les provatures amb pú-
blic són imprescindibles.

D’altra banda, la com-
panyia gironina serà
aquest estiu al Festival
d’Avinyó, en què presen-
tarà la versió en francès de
l’espectacle que segura-
ment ha tingut més èxit del
seu repertori i que actual-
ment, tot i haver-se estre-
nat el novembre del 2005,
encara està en ple procés
d’explotació: Living Cos-
ta Brava, amb Susanna
Lloret, Carles Amalrich i
David Estany, a més del
mateix Tomàs. Cascai pre-
sentarà aquest espectacle
del 8 al 31 de juliol.

Cascai comença a Tunis la gira del
seu nou espectacle, «Zirocco»

Marcel Tomàs continua treballant en la línia de l’«XXS»: «clown» i teatre gestual

Marcel Tomàs torna a fer un espectacle tot sol. / A. MOSOLL

● La companyia gironina Cascai
Teatre comença a representar avui a
Tunis el seu nou espectacle, Zirocco,
que segueix la mateixa línia del que

DANI CHICANO / Girona va donar nom a la companyia, Cas-
cai, i que ara ha estat rebatejat amb el
nom d’XXS, és a dir: clown, humor
blanc i teatre gestual. Després de Tu-
nis, la companyia selvatana, que

aquest estiu estarà al Festival d’Avi-
nyó, continuarà foguejant i polint
l’espectacle en sales petites, per fer-
ne l’estrena oficial a finals d’aquest
any, molt possiblement a Girona.

● La companyia La Fun-
cional de Figueres ha cele-
brat el vintè aniversari
amb la posada en escena
d’una versió de La senyo-
ra de Sade, una peça escri-
ta pel japonès Yukio Mis-
hima que es podrà veure
avui i demà (22 h) a la sala
La Planeta de Girona.
L’adaptació de l’obra i la
direcció de la posada en

escena han anat a càrrec de
Josep Maria Cortada, i en
el repartiment hi ha Dolors
Garde, Dolors Turu, Al-
bert García, Felip Joana,
Jaume Parés i Pilar Do-
mínguez. La peça explica
la vida de sis dones, les se-
ves experiències en plena
Revolució Francesa, i in-
corpora inevitablement un
setè personatge, el mar-
quès.

La Funcional de Figueres
porta «La senyora de
Sade» a La Planeta
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● Narcís Comadira, Nar-
cís-Jordi Aragó, M. Rosa
Font, Roger Costa-Pau,
Lluís Lucero i Isabel Oliva
són alguns dels poetes que
han confirmat la seva as-
sistència a la passejada li-
terària La Devesa i els seus
autors, organitzada per
l’associació Amics de la
Unesco per demà a partir
de les 11 del matí. La ruta,

que començarà a la plata-
forma del costat de l’antic
Rosaleda, consisteix a
descobrir el pulmó verd de
Girona a través de la mira-
da dels poetes, que llegi-
ran els seus propis textos
al llarg del recorregut. A
banda dels esmentats,
també hi seran Xavier
Díez, Imma d’Espona,
Carme Jordi, Marcel Ri-
iera o Lluís Muntané.

Els Amics de la Unesco
conviden a mirar la Devesa
a través dels seus poetes
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