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PROMOCIONS D’ARQUITECTURA
DROMOS SOCIETAT LIMITADA

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES
Els administradors de la societat Pro-
mocions d’Arquitectura Dromos, S.L.,
convoquen els senyors accionistes de
la Societat a la Junta General de la
Societat que se celebrarà al carrer
Camp núm. 63 de Barcelona el dia 25
de juny de 2003 a les 12.30 hores, en
primera convocatòria, i el mateix dia a
les 13.00 hores en segona convocatò-
ria.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació del balanç,
compte d’explotació i memòria de
l’exercici 2002.

Segon.- Aprovació de la distribució
de resultats de l’exercici 2002.
De conformitat amb el que preveu
l’article 51 de la Llei de Societats Limi-
tades, es fa constar que des de la data
de publicació de la convocatòria pre-
sent els senyors socis podran obtenir
de la societat, de forma immediata i
gratuïta, els documents que han de ser
sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Barcelona, 26 de maig de 2003
Els administradors

EFE

Toni Mira protagonitza un solo que compta amb elegants jocs d’ombres

El festival estrena ‘Loft’, un solo sobre la comunicació amb un mateix del ballarí i coreògraf català, director de Nats Nus

Toni Mira manté ben alt el
llistó de la dansa a Sitges

Marta Monedero
SITGES

‘Loft’, un preciós
solo sobre la co-
municació amb un
mateix, amanit
amb un elegant joc
d’ombres i projec-
cions, certifica que
el coreògraf i ba-
llarí Toni Mira,
responsable de
Nats Nus, és un
veterà de la dansa
(45 anys) en plena
forma.

S
ense treure que els
africans de Black
Spring s’enduguessin
una de les ovacions
més sonades d’a-

quest Sitges Teatre Internacio-
nal (STI), Toni Mira s’ha despen-
jat amb el primer solo de la seva
vida. El cap de Nats Nus Dansa,
que porta més de vint anys d’o-
fici, sabia perfectament que
aquest era el millor moment per
fer-lo, i se n’ha sortit plenament.
Això sí, atès el seu moment vital,
no ha dubtat a portar l’aigua al
seu molí a l’hora de dotar-lo
d’una forta càrrega interpretati-
va ajudant-se dels textos que li
ha escrit Beth Escudé.

Amb moviments polits i clars
que conviden els neòfits a en-
dinsar-se en un món, el de la
dansa, que de vegades no s’aca-
ba d’entendre gaire, Toni Mira
balla el seu Loft, un espai de so-
litud, de comunicació amb un
mateix, i on de vegades no s’a-
caba d’agradar tal com és. Es
mou jugant amb la seva ombra
projectada al terra en blanc.
Una ombra que de vegades no
reconeix com a seva i que es-
borra a través de les projeccions
que es poden veure al fons de
l’escenari. Fa una divertida dis-

sertació sobre com engegar un
CD i canta a cappella Nowhere
Man, dels Beatles, amb senti-
ment estripat.

Prenent el pols a la societat
Deu ser cosa de la conjuntura,

però en aquesta edició del STI
fins ara els directors han tingut
la irrefrenable necessitat de
portar a escena textos que giren
al voltant de com les estructures
polítiques i socials malmeten
l’ésser humà. Com la competiti-
vitat, la manipulació i el grega-
risme eviten que ens qüestio-
nem la realitat present. En

aquests paràmetres cal situar
Lluny, de Caryl Churchill. Jordi
Prat (1975) es delia per dirigir
aquesta complicada aventura en
què l’acompanyen la versàtil
Rosa Boladeras, una estupenda
Muntsa Alcañiz i Oriol Vila, com
a protagonistes d’una faula po-
ètica d’elevat contingut polític
estructurada en tres parts. La
primera sembla un conte de
terror protagonitzat per una
dona coixa i la seva neboda. La
segona descriu com la nena, ja
adulta, entra a treballar en una
fàbrica de barrets que s’exhibei-
xen en una desfilada que té com

a models condemnats a mort.
Per últim, Lluny retorna a la casa
de la tieta, on el desenllaç de la
història és un pèl confús. També
auscultant com es comporten
les persones en societat, però
des de les pretensions d’esceni-
ficar una proposta d’humor in-
tel·ligent que retrata les tafane-
ries, mesquineses i debilitats
d’uns personatges prou barce-
lonins, Vida de tants, dirigida per
Joan Castells partint del llibre de
contes homònim d’Albert Mes-
tres, s’estructura com un sopar
on les xafarderies i els enganys
són el pa que s’hi menja.

Noves formes
amb ‘À
distances’

Una de les trobades entre
professionals que aquesta
setmana es cuinen a Sitges
és Nous espais, noves formes, en
què es reflexiona sobre com
trobar models que trenquin
les estructures habituals
perquè el teatre no sembli
tot tallat pel mateix patró.
De França, més puntera en
aquestes vies d’exploració,
arriba avui al festival À
distances (Pavelló Pins Bens,
22.00 h), una proposta que
fon el teatre visual i
d’objectes a través d’un
itinerari per diferents espais.

Gestat en un magatzem
marsellès per la companyia
parisenca Les Ateliers du
Spectacle, À distances té com
a director Thierry Rosin. Ell
defineix l’espectacle com
una fusió de silenci,
paraules i objectes on
“ningú no és al lloc que li
correspon”. Per començar,
l’actor protagonista,
Jean-Pierre Larroche, no
havia pujat mai a un
escenari, mentre que el seu
company en aquest viatge
poètic sobre les relacions
amb el llenguatge, Jérémie
Garry, fa habitualment de
tècnic d’escenari.

T E A T R E

‘Bent’

Estigma i desmesura
Francesc Massip

‘Bent’, de Martin Sherman. Traducció: Eduard
Compte, Sergi Mateu, Iago Pericot, Xavier Romeu.
Intèrprets: Xavier Ripoll, Emilià Carilla, Aleix Rengel
Meca, Sergio Caballero, Pepe Zapata, Oscar Blanch,
Simon Guder, Carlos Tomàs. Direcció: Boris
Rotenstein. Barcelona, Sala Muntaner, 28 de maig.

Fa prop de vint anys que Iago Pericot, Sergi Mateu i el Te-
atre Regina van ser víctimes de la violència neofeixista “que
vuelve a resurgir” arran de l’estrena a Catalunya d’aquesta
obra emblemàtica de la causa gai que mostra un dels episo-
dis de la barbàrie nazi: la brutal repressió de l’homosexua-
litat. Martin Sherman en fa una incisiva dissecció a Bent: es-
cenes d’amor i terror, una peça que té una esplèndida primera
part, quan se’ns presenta el protagonista en una seqüència
casolana de triangle homofílic amb uns diàlegs plens d’hu-
morades i una acció divertidíssima que es tanca de sobte
amb la irrupció d’un escamot de les SA. La segona part co-
mença amb els ecos de la nit dels ganivets llargs, quan Hitler
s’abraona contra els homosexuals i n’inicia una implacable
persecució que condueix els personatges a un àrid confina-

ment; mentre que la tercera part explora l’anorreament de
la personalitat dintre un camp de concentració, on enmig de
l’enormitat de l’horror brota un botó d’amor i un bri de
dignitat humana.

La posada en escena de Rotenstein és d’una gran sobrietat
i eficàcia i aconsegueix fer emergir un treball actoral trepi-
dant i intens, particularment de la mà de Xavi Ripoll, el gai
ben plantat i seductor que, sense sospitar la virulència que
s’aproxima, fa massa visibles els seus gustos, desestima fugir
sense la parella i acaba entaforat en un camp de la mort on,
avisat per un altre gai de l’estigma que suposa dur el triangle
rosa amb què s’identifiquen els homosexuals, tria l’estrella
groga de jueu, sacrifica l’amant i fins i tot s’estaca en l’es-
tupre necrofílic d’una nena morta per tal d’ocultar la seva
veritable opció sexual. Emilià Carilla és un sòlid company de
viatge en la sordidesa del camp d’extermini, amb qui el
protagonista davalla als inferns més irrespirables, a la més
indescriptible abjecció de la natura humana, amb qui com-
parteix un treball degradant i inútil i amb qui inicia una
intensa relació afectiva sense possibilitat de contacte físic,
únicament de paraula, que culmina en un verbocoit carregat
de voltatge, una sexofonia verbal que els permet resistir to-
tes les humiliacions, abusos i tortures fins a l’últim moment.

Llàstima que Rotenstein perdi el sentit de la mesura cap a
les acaballes, quan s’encalla en un traginar rocs esmorteït i
sense nervi i quan rubrica l’espectacle amb un final fallit que
sembla un quadre plàstic de representació tradicional de la
Passió o del Davallament de la Creu. Un text sòlid i com-
promès, uns actors enèrgics, una direcció ferma que perd
pols, però, en la signatura.


