
L’últim film de 
Tornatore obrirà el 
festival de Venècia 
CINE 3 Per primera vegada en 20 
anys, una pel·lícula italiana obrirà 
la Mostra. Baaria, l’últim film del 
sicilià Giuseppe Tornatore, tindrà 
aquest honor en l’edició del festival 
que se celebrarà del 2 al 12 de setem-
bre en què Ang Lee presidirà el jurat, 
segons va informar la Mostra. Torna-
tore va guanyar el 1989 un Oscar a la 
millor pel·lícula de parla no angle-
sa per Cinema Paradiso. Baaria és una 
pel·lícula «alegre i melancòlica», se-
gons el seu director, i que teixeix el 
seu argument com les grans històri-
es d’amor en una ciutat de Sicília. 

El quadern robat 
de Picasso estava 
sobrevalorat
ART 3 La llibreta de Pablo Picasso ro-
bada dilluns passat del museu de Pa-
rís que porta el seu nom no està valo-
rada en vuit milions d’euros, com es 
va dir en un principi, sinó en tres. La 
ministra francesa de Cultura, Chris-
tine Albanel, va afirmar ahir que la 
primera taxació va ser «exagerada» i 
que no seria fàcilment venut al mer-
cat. «Es tracta de croquis a llapis en 
una trentena de pàgines dels anys 
20», va afegir Albanel, que va confir-
mar que els altres objectes que con-
partien espai amb el quadern, no 
van ser robats.

temsí

Depeche Mode 
oferirà un segon 
concert a Barcelona
MÚSICA 3 Després d’esgotar les en-
trades del seu concert programat 
per al 20 de novembre, la banda ha 
confirmat una segona data al Sant 
Jordi, l’endemà. La notícia coinci-
deix amb el reinici fa dos dies del 
Tour of the universe a Leipzig, després 
que es veiessin obligats a posposar-
lo quan al cantant, Dave Gahan, se 
li va detectar un càncer de vesícu-
la. De fet, el vocalista ha fet arribar a 
la premsa una nota d’agraïment als 
seus fans, familiars i metges «pel su-
port» que li han donat en la seva con-
valescència.
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teatre 3 PreSeNtaCIÓ

el Canal de Girona adapta 
Pla i espriu per a l’escena

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

A
mb el seu habitual i con-
tagiós entusiasme, Salva-
dor Sunyer va anunciar 
ahir a l’Ateneu Barceloní 

la programació del Canal per a la 
temporada 2009-2010. En el seu ter-
cer any de vida, el centre d’arts es-
cèniques de Salt/Girona vol conso-
lidar una línia marcada pel seu su-
port al teatre de text contemporani, 
el treball conjunt entre artistes ca-
talans i estrangers, l’autoria catala-
na i el suport a creadors de Girona. 
Les adaptacions de dues figures de 
les lletres catalanes, Josep Pla i Sal-
vador Espriu, marcaran el principi 
d’un curs amb vuit espectacles, tots 
coproduccions, com a alternativa 
en dies de crisi.
 Pla i Espriu estan en mans d’un 
especialista en adaptacions de tex-
tos no teatrals com és Joan Ollé. Pri-
mer serà el torn d’El quadern gris, que 
s’estrenarà dins del festival Grec, el 
25 de juny. «El dietari de Pla és l’úl-
tim que se t’acudiria fer en un tea-
tre», va apuntar el director del Ca-
nal. El jardí dels cinc arbres, a partir 
d’escrits d’Espriu, inaugurarà el fes-
tival Temporada Alta, el 2 d’octubre 
al Municipal de Girona. Sunyer va 
destacar que la proposta d’Ollé, un 

espectacle amb vuit actors, s’allu-
nyarà de les del desaparegut Ricard 
Salvat, el gran divulgador de l’obra 
d’Espriu.

BENET, RIGOLA I LUPA / El menú del Ca-
nal compta amb dos grans plats 
més, preparats per a la primavera 
del 2010. Àlex Rigola dirigirà el nou 
text de Benet i Jornet, Dues dones que 
ballen, en la que serà la seva primera 
col·laboració. Anna Lizaran i Alícia 
Pérez protagonitzaran el mà a mà. 

Krystian Lupa, mentres-
tant, arriba com el gran 
nom de la temporada. El 
que és «un dels tres mi-
llors directors del món», 
segons Sunyer, treballa-
rà per primera vegada fo-
ra del seu país. El director 
polonès estrenarà, abans 
de recalar a Girona, al 
Teatro de La Abadía de 
Madrid Fin de partida, un 
text de Beckett que comp-
tarà amb el reclam de Jo-
sé Luis Gómez al capda-
vant del cartell.
 De les vuit obres de la 
programació només una 
no és teatre de text, Le 
sort du dedans, un espec-
tacle de circ contempo-
rani que s’estrenarà al 
Temporada Alta amb di-
recció de Blaï Mateu (fill 
de Tortell Poltrona) i Ca-
mille Decourtye, també 
protagonistes del mun-
tatge juntament amb el 

cavall Bonito.
  Xavier Albertí, un altre director 
del gust de Sunyer, muntarà amb 
Narcís Comadira una obra al voltant 
de la vida i obra de Verdaguer. Xicu 
Masó farà Alaska i altres deserts, a par-
tir de tres peces breus de Pinter, du-
rant el Temporada Alta, on també 
s’estrenarà el clàssic L’odissea, amb 
direcció d’Antonio Calvo i Lluís So-
ler d’únic actor.  L’obra arriba a pro-
posta del Théâtre de Perpignan, on 
també es representarà. H

‘El quadern gris’ 
i ‘El jardí dels cinc 
arbres’ arribaran amb 
la firma de Joan Ollé

33 L’equip d’El quadern gris: Benet, Carulla, Anguera i Ollé, davant.
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33 Una imatge de Le sort du dedans.
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creació i de treball, més que d’exhi-
bició, encara que disposarà en els 
seus 2.000 metres quadrats d’una 
sala neutra per representar espec-
tacles. Sunyer va ressaltar també 
que en aquests temps de crisi és 
«més important que mai atraure el 
públic als teatres».

33Salvador Sunyer va afirmar ahir  
que les obres de la factoria Coma-
Cros s’iniciaran a la tardor després 
de l’impuls que suposa la subven-
ció de la Unió Europea de 8,4 mili-
ons durant tres anys per al seu pro-
jecte conjunt amb Perpinyà. Sunyer 
concep l’espai com un centre de 

La reforma començarà la tardor que ve
EL PROJECTE DE COMA-CROS 


