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L’associació d’espectacles
infantils Optimist de Ro-
ses celebrarà demà diu-
menge, 7 d’abril, el dissetè
aniversari. Per celebrar
l’efemèride, a les dotze del
migdia al Teatre Municipal

es presentarà la nova can-
çó que sonarà a partir
d’ara abans de les funcions
(cada primer diumenge de
mes). La cançó es va gra-
var en uns estudis de Vic
amb la col·laboració de sis
nens i nenes simpatit-
zants d’Optimist. Després
de la presentació de la can-

çó es representarà l’obra
Pau. La vida de Pau Ca-
sals, de la companyia tar-
ragonina Forani Teatre,
que narra els fets més re-
llevants de la vida del mú-
sic Pau Casals d’una mane-
ra original, tendra i diver-
tida que compaginen mú-
sics i titellaires. L’associa-

ció Optimist es va fundar
arran de la iniciativa d’uns
pares amb ganes que a Ro-
ses els seus fills poguessin
gaudir del bo i millor del
teatre familiar de Catalu-
nya. Al llarg d’aquests dis-
set anys han passat, tant
per l’antiga sala SUF com
pel nou Teatre Municipal,
desenes de companyies de
teatre, titelles, circ, músi-
ca, pallassos o màgia com
la Cia. Ínfima La Puça, la
Pera Llimonera, Dreams
Teatre, Mag Lari o Marcel
Gros. ■

Optimist, disset anys de
teatre infantil a Roses
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La companyia Forani Teatre presentarà demà a Roses
l’obra ‘Pau. La vida de Pau Casals’ ■ EL PUNT AVUI

El nom, una comèdia àci-
da dirigida i protagonitza-
da per Joel Joan, arriba
avui al Teatre Municipal
de Girona (18 h i 21 h; en-
trades de 22, 18, 12 i 6 eu-
ros), després d’haver estat
estrenada la tardor passa-
da al Teatre Goya Codor-
niu, de Barcelona, on s’ha
pogut veure fins a princi-
pis de març. De les dues re-
presentacions de Girona,
la de la tarda és la que té
més localitats disponibles.

El nom és l’adaptació
que Jordi Galceran ha fet
de Le prénom, una obra
escrita pels francesos
Matthieu Delaporte i Ale-
xandre de la Patellière,

que es va estrenar el 2010
al teatre Édouard VII, de
París, dirigida per Ber-
nard Murat. Alexandre de
la Patellière també la va
portar al cinema l’any pas-
sat, amb el mateix títol. Le
prénom ha estat nomina-
da tant al premi Molière de
teatre com al premi César
de cinema.

El nom, interpretada
per Joel Joan, Lluís Villa-
nueva, Xavi Mira, Sandra
Monclús i Mireia Piferrer,
planteja en una hora i mit-
ja de durada la història
d’un home que és a punt
de ser pare per primera ve-
gada als 40 anys i, en un
sopar a casa de la seva ger-
mana, li pregunten si ja té
un nom per al nen. La res-
posta serà sorprenent. ■

a El Teatre Municipal ha programat
dues funcions d’aquesta comèdia

‘El nom’, de Joel
Joan, arriba
avui a Girona
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Els protagonistes de l’obra ‘El nom’ ■ DAVID RUANO Són joves, creatius amb
talent i les circumstàncies
i l’amistat els han fet coin-
cidir en un punt en què
buscaven un espai a Olot
per desenvolupar la seva
activitat professional.
L’han habilitat a les tres
plantes superiors de l’Ate-
neu Central, al Carme. Es-
tan a sobre d’aquest actiu
ateneu i això els permetrà
atraure gent. Volen, sobre-
tot, que hi hagi activitat fo-
rana en una de les plantes:
creadors que hi facin resi-
dència, xerrades, exposi-
cions... Per això l’han bus-
cat al centre.

Ells i elles són Marc Pla-
nagumà, un professional
de la imatge i del so olotí de
38 anys; Xevi Bayona, un
arquitecte olotí de 30
anys; María Camila Sanji-
nés, una artista colombia-
na de 35 anys i professio-
nal de l’artteràpia; Leila
Cherifi, barcelonina nas-
cuda a Algèria fotògrafa de
moda i publicitat; Norbert
Fernández, un olotí de 32
anys productor de vídeo, i
Manel Quintana, un artis-
ta multidisciplinari olotí
de 37 anys nascut a Barce-
lona. “Volíem un espai co-
mú. Tots vam manifestar
inquietuds”, diu Sanjinés.
“Les possibilitats d’aquest

espai i ajuntar esforços en
un moment difícil i la coin-
cidència en un moment
donat..., tot ens ha ajun-
tat”, hi afegeix Planagu-
mà. Leila Cherifi senten-
cia que volen que sigui un
local “en” moviment i
“amb” moviment.

Xevi Bayona argumen-
ta que tots tenen feines
complementàries. “És
molt inspirador treballar
amb gent”, remarca Che-
rifi. “I permet desenvolu-
par les destresses de ca-
dascú”, diu Sanjinés. Tots
duran a terme les respecti-
ves feines, ara, però, amb
el suport que comporta

ajuntar sinergies, tal com
subratlla Quintana.

De la seva activitat re-
cent, les dues noies expo-
sen actualment en una
col·lectiva d’art jove a la
galeria Arcadi Calzada
d’Olot, Planagumà col·la-
bora habitualment amb
Olot Televisió i amb l’Insti-
tut de Cultura, Bayona im-
parteix classes a la UdG i
fa intervencions efímeres
i, per esmentar un exem-
ple més, Fernández ha
participat en la sèrie tele-
visiva Bufats pel vent o en
l’exposició Efímers. Tots,
doncs, estan molt ocupats
i molt ben ocupats. ■

Sis joves sumen sinergies
a Muralla 15 d’Olot per a la
creació multidisciplinària
a Han adequat un espai al centre de la ciutat per treballar i per a activitats
culturals a El primer projecte el duen a terme avui a la casa Solà Morales
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Des de l’esquerra, Fernández, Bayona, Sanjinés, Cherifi, Quintana i Planagumà ■ J.C.

Els sis joves han creat l’asso-
ciació Muralla 15 per pro-
moure accions conjuntes. La
primera es fa avui. És l’espec-
tacle Les llums del modernis-
me. Té lloc avui a les 21 h i a
les 23 h davant de la casa So-
là Morales, la joia del moder-
nisme olotí, i en el marc de la
fira dedicada a aquest movi-
ment. Combina dansa, llums,
música, projeccions i ombres
xineses.
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La casa Solà
Morales com a
espectacle


