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Els nens i nenes amics de

El Racó estan convidats 

a anar al Teatre

Vine als nostres centres de Girona de Maluquer
Salvador i Sta. Clara a recollir la teva entrada.
Les obres que es representaran són:
LA TEMPESTA  / Cia. del Príncep Totilau 
el 9 de novembre, a les 12 h 
LA VENTAFOCS / Gran Teatre del Liceu 
el 26 d'octubre (dos passis: 12 h i 17 h)
al Teatre Municipal de Girona.

www.elraco.com

103163-941781BW

L’actor Xa-
vier Capdet
interpreta el
prejubilat que
es tanca a l’ar-

xiu i rep la visita d’un
«prejubilat feliç», inter-
pretat per Jordi Martínez,
de manera que la parella
protagonista la formen dos
actors d’una solvència in-
discutible. Pel personatge
que interpreta Capdet, la
feina ho és tot; és allò que
el realitza, mentre que el
de Jordi Martínez és d’una
altra mena i mira de dis-
suadir-lo explicant-li les
excel·lències de l’allibera-
ment laboral, tot i que la
realitat no és tan afalaga-
dora com pregona. S’esta-
bleix, doncs, un duel dia-
lèctic entre els dos homes,
no exempt d’humor, que
de fet és un ingredient im-
prescindible, que Maicas
considera «molt ben trobat
i extremadament engi-
nyós» pel fet que cada per-
sonatge «defensa les seves
raons, amb les quals el pú-
blic s’identifica, ara amb
l’un, ara amb l’altre», de
manera que es pretén que
la reflexió de l’espectador

a posteriori sigui ben in-
tensa.

Pel director d’escena, la
peça permet «centrar-se
molt en el treball d’inter-
pretació, amb un reparti-
ment ideal, molt adequat».

Maicas afirma que Iglú és
«una bona comèdia per a
uns temps de crisi», la
qual, sense estalviar-se de
criticar el sistema, presen-
ta la situació d’aquest ho-
me que «es prejubila i que

no forma part dels afortu-
nats que ho fan en unes bo-
nes condicions, sinó que la
seva respon a una d’aque-
lles que entren en una me-
na de procés depressiu,
perquè a ells la seva feina

els satisfà, i la tristesa i la
deixadesa s’apoderen de la
seva vida, que ara no saben
com afrontar». Per a Moi-
sès Maicas, l’obra mostra
que «rere els grans titulars
que apareixen a la premsa

sobre les crisis a les em-
preses i darrera les grans
xifres que es mouen quan
una empresa fa fallida hi
ha persones que ho viuen
tot manera diferent, i algu-
nes situacions acaben en
uns autèntics drames». Tot
i que l’escriptura de l’obra
és força recent, la peça
pren una nova dimensió en
el context actual, cosa de
la qual el director d’escena
maresmenc és plenament
conscient.

El mes d’abril de l’any
passat es va iniciar el tre-
ball de taula al local de la
productora La Mirada, en
què participa l’actor i di-
rector saltenc Xicu Masó, i
Moisès Maicas rebel·la
que el mateix Toni Cabré
va intervenir en aquest
procés, «fent ajustaments,
afinant rèpliques i frases»
en funció dels dos actors
protagonistes i de la feina
que s’anava fent en els as-
sajos de l’obra. Maicas
considera que això ha estat
«una gran sort», i que Toni
Cabré, «que és un drama-
turg que veu molt de tea-
tre, ha format part sempre
de l’equip».

«Iglú» mostra en clau de comèdia amarga
les misèries d’un mercat laboral inhumà

La peça, escrita per Toni Cabré i dirigida per Moisès Maicas, s’estrena avui a la sala La Planeta de Girona

Jordi Martínez i Xavier Capdet són els protagonistes d’Iglú, la peça escrita per Toni Cabré. / EUDALD PICAS

● L’escriptor i dramaturg Toni Cabré i el
director d’escena Moisès Maicas van viu-
re fa un parell d’anys la primera experièn-
cia junts, quan van muntar Viatge a Cali-

DANI CHICANO / Girona fòrnia, que es va estrenar el 2007, escrita
pel primer i dirigida pel segon. La col·la-
boració té ara un segon capítol, la tragico-
mèdia, o «comèdia amarga», que en diu
Maicas, Iglú, en la qual es retraten les mi-

sèries d’un mercat laboral i per extensió
d’un sistema capitalista que, paradoxal-
ment, essent un invent dels homes, ha per-
dut qualsevol mesura humana. Iglú expli-
ca la història d’un home de 47 anys que

s’ha de prejubilar, un pas que es nega a fer,
percebent que perdrà les raons que l’em-
penyen a viure. La desesperació el du a
tancar-se a l’arxiu de l’empresa amb una
escopeta, amenaçant de fer un disbarat.

Déu n’hi Duo tanca
avui el Cançó 08 a
la Casa de Cultura

● Girona. Les versions de
Quico Pi de la Serra, Ovidi
Montllor i Sisa a càrrec de
Déu n’hi Duo seran les que
tancaran avui el cicle de
cançó d’autor Cançó 08.
El concert del duet es farà
a les 7 de la tarda a l’audi-
tori Viader de la Casa de
Cultura de Girona. Aques-
ta formació garrotxina està
formada per Carlus Font-
freda, cantant de Xucu-Pà,
i Toni Vesper Brossa, mag
del primer Circ Cric i pre-
cursor del rap en català
amb Suck Electrònic. Hi
ha molt de surrealisme i de
sàtira kitsch en l’humor
d’aquest duet, que toca
instruments com ara un xi-
lòfon, una arpa de boca i
una guitarra barata. El pro-
grama del cicle, dirigit pel
periodista Xevi Planas, ha
inclòs cinc recitals. / L.P.

● El gran contrabaixista
nord-americà Ron Carter,
que ha estat definit com
«el Mercedes-Benz dels
baixistes», o simplement
com un dels millors con-
trabaixistes del món, actua
aquest vespre a la sala de
cambra de l’Auditori de
Girona (19 h, 20 euros),
dins del Festival de Jazz de
Girona, per presentar el
seu últim disc, Dear Miles,
un brillant homenatge al
seu amic i antic líder Miles
Davis. Carter comença ara
una gira europea amb el
mateix quartet que ha gra-
vat aquest disc, completat
per Stephen Scott (piano),
Payton Crossley (bateria) i
Roger Squitero (percus-
sió). Ron Carter recordarà

en aquest concert la seva
etapa com a membre del
quintet de Miles Davis,
entre el 1963 i el 1968,
juntament amb Herbie
Hancock, Tony Williams i
Wayne Shorter, quan Da-
vis estava a punt d’iniciar
la revolució elèctrica de fi-
nals dels seixanta.

Posteriorment, Carter
ha desenvolupat una llarga
i profitosa carrera com a lí-
der i en col·laboració amb
altres músics de la talla de
Bill Evans, Cannonball
Adderley i Randy Weston.
El seu geni es pot apreciar
en mig centenar de discos,
però també en llibres com
ara Building jazz bass li-
nes i The music of Ron
Carter, que inclou 130 de
les seves composicions.

Ron Carter homenatja avui
el seu amic Miles Davis a

l’Auditori de Girona
X. CASTILLÓN / Girona

Ernest Costa rep
avui el premi Flama
de la Llengua

● Banyoles. L’escriptor i fo-
tògraf naturalista Ernest
Costa (Bescanó, 1940) re-
brà avui al Teatre Munici-
pal de Banyoles (12h) el
premi Flama de la Llengua
en la categoria individual,
que concedeix la Mesa Cí-
vica per la Llengua del Pla
de l’Estany a les persones
que destaquen per poten-
ciar el català. Costa, que
viu a la comarca, és l’autor
d’obres com A peu per la
tardor i l’hivern o Viatges
amb els pastors transhu-
mants. En la categoria
d’entitats, s’ha premiat
l’Associació de Comer-
ciants de Banyoles i co-
marca. La glossa dels pre-
miats anirà a càrrec de Jo-
sep Maria Massip i el pre-
sident de l’Associació de
Botiguers de Catalunya,
respectivament. / R.E.


