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Després de l’espectacle fa-
miliar de diumenge, arri-
barà a Roses l’actor vila-
noví Sergi López, que ja fa
més de dos anys llargs que
gira amb el monòleg hu-
morístic Non solum. A Ló-
pez, encara al mes de fe-
brer, el seguirà la macro-
producció del Teatre Na-
cional de Catalunya de
l’any passat, La plaça del
Diamant, protagonitzada
per Sílvia Bel, Marc Mar-
tínez i Carles Martínez.

Però la majoria d’espec-
tacles programats són de
petit o mitjà format, com

L’aigua, una producció
del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa que es va
estrenar en la darrera edi-
ció del festival Temporada
Alta i que es basa en diver-
ses narracions de Jesús
Moncada, amb un reparti-
ment encapçalat per Mi-
quel Górriz i Joan Angue-
ra. A més de les produc-
cions professionals, a fi-
nals de maig el Grup de
Teatre de Roses estrenarà
al teatre municipal la seva
darrera obra, Els peixos de
colors, del dramaturg
francès Jean Anouilh.

Roses porta Sergi
López, «L’aigua» i

«Stalin» al seu
teatre municipal

Ahir es va presentar la programació
des del febrer fins al mes de maig

Sergi López, en un moment de Non solum. / D.C.

DANI CHICANO / Roses

� L’aigua, dirigida per Xicu Masó, i Stalin, dirigida i in-
terpretada per Josep Maria Flotats, són dues de les pro-
duccions més destacades de la programació de febrer a
maig del Teatre Municipal de Roses, juntament amb La
plaça del Diamant, una producció del TNC, i el monòleg
humorístic Non solum, de Sergi López.

El soldat de plom
� 10 de febrer, 12.00 h

Non solum
� 16 de febrer, 22.00 h

La plaça del diamant
� 29 de febrer, 20.30 h

Teatre infantil
� 2 de març, 12.00 h

L’aigua
� 8 de març, 22.00 h

Concert de Setmana Santa
� 15 de març, 21.30 h, a

l’església parroquial

Stalin
� 29 de març, 22.00 h

Alegretto
� 6 d’abril, 12.00 h

Péinate como es debido
� 12 de març, 22.00 h

L’home, la bèstia i la
virtut

� 30 de març, 22.00 h

3a Cantada d’Havaneres
de Primavera

� 1 de maig, 18.00 h

La lluna d’en Joan
� 4 de maig, 12.00 h

Els peixos de colors
� 23 i 24 de maig, 22.00

h; 25 de maig, 18.00 h

PROGRAMACIÓ

� La veterana actriu
Montserrat Carulla ofe-
reix avui (22.00 h), al cen-
tre cívic de Sant Julià de
Ramis, en el marc del cicle
Escenaris 08, que organit-
zen conjuntament el Con-
sell Comarcal del Gironès
i la Diputació, el recital Iti-
nerari de paraules.

En aquest recital Mont-
serrat Carulla farà un re-

corregut a través dels con-
tes de Mercè Rodoreda,
Pío Baroja, Pere Calders,
Salvador Espriu, Sergi Pà-
mies, Quim Monzó, Isa-
bel-Clara Simó, i pels poe-
mes de Salvat-Papasseit,
Martí i Pol, Maria Mercè
Marçal, Joan Margarit i
León Felipe. Els textos
despullen la naturalesa hu-
mana i tenen com a tret co-
mú la ironia que destil·len.

Montserrat Carulla posa
veu a la lletra avui a Sant

Julià de Ramis
D.C. / Girona

� El Teatre de Salt ha pro-
gramat per avui (21.00 h)
una funció de l’espectacle
Carta d’una desconeguda,
de Stefan Zweig. Aquest
espectacle, que està tenint
un èxit notable, és una pro-
ducció del Centre d’Arts
Escèniques de Reus i de la
companyia Tanttaka Tea-
troa, sota la direcció de
Fernando Bernués i amb

un repartiment que encap-
çalen Emma Vilarasau i
Àngels Bassas, en què
també hi ha Ivana Miño,
Carlota Olcina, Jordi Puig
i Josep Maria Domènech.

Carta d’una descone-
guda explica una història
d’amor impossible, en què
un escriptor descobreix
que una dona l’ha estimat
tota la seva vida, sense que
ell en fos conscient.

El Teatre de Salt presenta
«Carta d’una

desconeguda», de Zweig
D.C. / Girona


