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NOU9 CULTURA EL 19

El rellançament de la sala es farà dijous, amb la preestrena de ‘The Visitor’

L’Esbarjo de Cardedeu inaugura 
la nova etapa amb el segell Verdi
Cardedeu

Norma Levrero

El teatre Esbarjo de 
Cardedeu començarà aquest 
dijous una nova etapa com a 
sala de cinema de pel·lícules 
en versió original, amb el 
segell del Grup Verdi. El 
rellançament d’aquesta sala 
es farà amb la preestrena 
de la pel·lícula The Visitor, 
un drama del director Tom 
McCarthy que no arribarà als 
cinemes espanyols fins al 13 
de març. 

La projecció es farà a les 
nou del vespre i prèviament 
l’alcaldessa Calamanda Vila i 
el regidor de Cultura Miquel 
Pujadas rebran la visita del 
director general del Grup 
Verdi, Enric Pérez, per inau-
gurar les reformes que s’han 
fet a l’antic teatre Parroqui-
al. En concret, s’ha condici-
onat el vestíbul de la sala, 
s’ha renovat el fals sostre i 
s’ha repintat tota la façana, 
on des de dimecres penjarà el 
cartell “Esbarjo-Verdi”. 
També es recuperarà l’antic 
servei de bar que havia fun-
cionat fa uns anys, situat a 
una banda de la platea, on se 
serviran begudes i crispetes. 

Aquest cap de setmana 
es projectarà la pel·lícula 
francesa Hace mucho que te 
quiero, del director Philippe 
Claudel. Les sessions, en 
aquest cas, seran divendres 

a les nou del vespre i diu-
menge a les set de la tarda. 
La resta del mes de febrer, 
les projeccions de dijous es 
faran a les deu del vespre. 
Un cop al mes, es projectarà 
una pel·lícula infantil els 
diumenges a les cinc de la 
tarda. Aquest mes, concre-
tament el dia 15 de febrer, 
es projectarà en francès Una 
amistad inolvidable, de Luc 
Jacquet. El preu de l’entra-
da serà de només 4 euros 
amb què l’Ajuntament de 

Cardedeu vol demostrar que 
es pot oferir “cultura i cine-
ma com un servei públic”, 
segons el regidor de Cultura, 
Miquel Pujadas. Així mateix, 
es faran campanyes per 
promocionar aquesta nova 
oferta de cinema. El Patronat 
de Cultura està pensant de 
regalar dues entrades al preu 
d’una, fer campanyes d’abo-
naments mensuals o fins i tot 
oferir puntualment l’entrada 
gratuïta als menors de 20 
anys. Amb tot, es vol aconse-

guir incrementar el nombre 
d’espectadors que fins ara 
eren usuaris de la progra-
mació de cinema comercial i 
sobretot oferir la programa-
ció al públic de la resta de la 
comarca. 

Aquest mes de febrer 
també es projectaran les pel-
lícules Asfixia, Las horas del 
verano i Happy, un cuento 
sobre la felicidad. Tota la pro-
gramació mensual es podrà 
consultar en una pàgina web 
del teatre Esbarjo-Verdi.
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Per a la nova etapa de l’Esbarjo, es recuperarà l’antic servei de bar situat a una banda del pati de butaques

El treball de Fundición traspua la sensualitat i picaresca de Lorca

La Fundición estrena a Ponent una suggeridora versió de ‘Perlimplín’

Un Lorca màgic

‘Perlimplín’, de la companyia 
sevillana La Fundición.
Dir.: Pedro Álvarez-Osso-
rio. Teatre de Ponent, a 
Granollers. Divendres 30, dis-
sabte 31 i diumenge 1.

Granollers

J.B

Sensualitat i mort. Amor i 
màgia. Humor i surrealis-
me. L’imaginari de Federico 
Garcia-Lorca té evidents 
atractius teatrals, però fer 
avui una nova versió d’una 
obra com Amor de don Perlim-
plín con Belisa en su jardín, 
escrita el 1933, corre també 
el risc d’esdevenir una pro-
posta desfasada i poc atracti-
va per al públic. No és el cas 
de la proposta de la compa-
nyia La Fundición de Sevilla, 
que aquest cap de setmana ha 

estrenat al Teatre de Ponent 
un Perlimplín fresc, actual, 
capaç de transmetre tota la 
màgia, sensualitat i picaresca 
del poeta andalús fusionant 
els versos amb cant, dansa, 
efectes sonors i una treballa-
da posada en escena.

L’admiració del director 
Pedro Álvarez-Ossorio per 
la poesia de Lorca es percep 
en tots els detalls de la pro-
posta. D’entrada, no tan sols 
conserva íntegres els versos 
originals, sinó que afegeix 
fragments d’altres obres que 
arrodoneixen el muntatge. 
La parella de follets (magní-
fics i polivalents Guillermo 
Weickert i Isa Ramírez), és 
un altre dels encerts de la 
funció. Irresistiblement mal-
vats, el seus moviments per 
l’escenari, les seves veus d’ul-
tratomba, les seves rialles, 

balls i cançons aporten a Per-
limplín tota la màgia de l’at-
zar, tota la cruesa d’un destí 
fatal. La magnífica Belisa 
d’Anna G. Morales és un altre 
de les grans apostes d’aques-
ta obra. Ballarina i cantant de 
formació, Morales afronta el 
seu primer paper destacat en 
teatre i la seva gran presència 
escènica i sensualitat ajuden 
a entendre el viatge vital de 
don Perlímplin, que desco-
breix l’amor més feridor des-
prés d’experimentar la geslo-
sia de l’home casat. Menció 
apart mereix també Marcolfa, 
la patidora criada que crea 
un fantàstic Emilio Alonso. 
El conjunt s’arrodoneix amb 
una escenografia capaç de 
submergir l’espectador en un 
món de conte amb un treba-
llat i suggeridor joc de teles i 
de llums.

Sis pel·lícules 
per al mes de 
febrer

Cardedeu

EL 9 NOU

La programació d’aquest 
mes de febrer inclou sis 
pel·lícules, una de les 
quals serà una preestrena i 
una altra serà infantil:
*The visitor (preestre-
na). 5 de febrer. Director: 
Tom MacCarthy. Idioma: 
anglès. Nacionalitat: EUA. 
Any 2008. Drama.
*Hace mucho que te qui-
ero. Dies 6 i 8 de febrer. 
Director: Philippe Claudel. 
Idioma: francès. Nacio-
nalitat: EUA, Alemanya, 
França. Any 2008. Drama.
*Asfixia. Dies 12, 13 i 15 
de febrer. Títol original: 
Choke. Director: Clark 
Gregg. Idioma: anglès. 
Nacionalitat: EUA. Any 
2008. Comèdia negra.
*Una amistad inolvidable. 
Infantil. Dia 15 de febrer. 
Títol original: Le renard 
et l’enfant. Director: Luc 
Jacquet. Idioma: francès. 
Nacionalitat: França. Any 
2008. Aventura.
*Las horas del verano. 
Dies 19, 20 i 22 de febrer. 
Títol original: L’heure 
d’eté. Director: Olivier 
Assayas. Idioma: francès. 
Nacionalitat: França. Any 
2008. Drama.
*Happy, un cuento sobre 
la felicidad. Dies 26 i 27 
de febrer i 1 de març. Títol 
original: Happy go lucky. 
Director: Mike Leigh. Idi-
oma: anglès. Nacionalitat: 
EUA. Any 2008. Drama.
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