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Barcelona, i el país, tenen
un greu dèficit de sales de
teatre alternatives, i a la
capital, aconseguir fer es-
tada en una d’elles, és una
proesa. El capital creatiu,
però, creix de manera ex-
ponencial, i això ho corro-
bora la nombrosa partici-
pació en la Mostra de Tea-
tre de Barcelona, que en
l’edició d’aquest any ha
rebut una setantena de pro-
jectes de companyies jo-
ves de teatre independent
o alternatiu. D’aquests
projectes, un jurat n’ha ha-
gut de triar una quinzena,
que han participat en una
fase final de la qual n’han
sortit tres espectacles que
abans tenien assegurada
estada a Barcelona, però
ara, a més, es podran veure
en sis sales de teatre alter-
natives de fora de Barcelo-
na: Teatre de Ponent de
Granollers, Sala Trono de
Tarragona, Teatre de l’Au-
rora d’Igualada, Sala La
Planeta de Girona, Ca
l’Estruch de Sabadell i Sa-
la Bravium de Reus,
aquestes dues últimes
d’iniciativa municipal, i
les quatre primeres, priva-
des. En totes aquestes sa-
les es podran veure els es-
pectacles recentment pro-
clamats guanyadors de la
Mostra de Teatre de Bar-
celona d’enguany: Un dia,
una hora (Producciones
Viridiana, d’Osca, premi
al millor espectacle), La
partida (La Partida de
Barcelona, premi especial
del jurat i premi per vota-
ció popular) i Projecte
Llenamú (Corcia Teatre,
d’Osona, accèssit del ju-
rat). A La Planeta, aques-
tes tres produccions es po-
dran veure del 6 al 8 de
març, i es pot adquirir un
abonament per als tres es-
pectacles amb un des-
compte del 50% en cada
funció.

Un altre circuit nou
d’àmbit català en el qual
està implicat La Planeta és
el que inclou les quatre sa-
les catalanes d’iniciativa
privada, per tal que les
produccions respectives es
vegin a les altres sales as-
sociades. La Planeta estarà
representada en aquest cir-

cuit, en aquesta primera
edició, per Vides privades,
dirigida per Jordi Prat i es-
trenada en l’última edició
de Temporada Alta.

La sala que dirigeix Pe-
re Puig continua sent
l’aparador dels creadors
escènics en l’àmbit gironí.
És per això que reposa
produccions que s’han vist
durant aquest any, però
que continuen tenint vida
pel vinent, com ara la ma-
teixa Vides privades, Petó
públic, El despatx, Pere i
el Capità o Out; també
presenta espectacles amb

component gironí, però
que s’han estrenat en altres
llocs ara com La seguretat
(text de Carles Mallol),
Vas viure a l’Arcàdia (diri-
git per Llàtzer Garcia) i el
nou espectacle de la com-
panyia gironina Dimitri
Ialta, Pecats grans i me-
nors. A més, la programa-
ció també inclou cinc es-
trenes de companyies gi-
ronines: Retratades, de
Les Síxters, de Girona i
Banyoles, dirigides per
Albert Olivas; Venga, en-
tra (Savats); Vine a verte,
text en castellà de Martí

Peraferrer; Lauda, Jerusa-
lem...!, del Grup Proscèni-
um, dirigit per Joan Ribas i
El bon doctor, espectacle
de postgrau d’El Galliner,
dirigit per Lluís Elías.
També passaran per la sala
La Funcional de Figueres,
que posarà en escena La
senyora de Sade, especta-
cle amb el qual celebra el
seu vintè aniversari, així
com el Grup Vocal Sea-
son, de Celrà, que farà una
funció de Si pogués par-
lar..., un espectacle basat
en les adaptacions de con-
tes breus de Paul Auster.

Pere Puig també ha in-
clòs en la programació,
com ja és habitual, alguns
dels espectacles més desta-
cats vistos a sales alternati-
ves de Barcelona, com ara
Els residents, de la compa-
nyia A les Fosques; Nines,
de la companyia Elles Ma-
teixes, amb l’actriu baix-
empordanesa Berta Giraut
i La gran nit de Lurdes G.,
de dos dramaturgs emer-
gents, Cristina Clemente i
Josep Maria Miró.

El públic familiar pot
gaudir, amb un descompte
del 40% d’un abonament

de quatre espectacles in-
fantils, d’un total de sis es-
pectacles, inclosa la prime-
ra edició de la Marató de
Somriures, a benefici del
projecte Pallassos d’Hos-
pital, que es desenvolupa al
Josep Trueta.

D’altra banda, el cicle
Arrels d’Arreu, que orga-
nitza la Casa de Cultura, i
que va arribar de manera
provisional a La Planeta fa
dos anys per les obres de
l’Auditori Viader, no es
mourà de la sala i s’incor-
pora a la seva programació
estable.

La Planeta obre dos nous circuits de teatre
independent amb altres sales alternatives
La sala gironina és la més activa del SMTA amb 37 espectacles i un total de 72 funcions pel primer semestre de l’any

PROGRAMACIÓ DE LA SALA LA PLANETA. 1r SEMESTRE 2009

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA

17 22.00

18 19.00
Retratades Les Síxters

23 22.00 Si pogués parlar... Grup Vocal Season

24 22.00

25 19.00
Out Cia. Pere Hosta

30 i 31 22.00

1 19.00
El despatx 4Produccions

6 22.00 Venga, entra Savats

7 22.00

8 19.00
Els residents Cia. A les Fosques

13 i 14 22.00 Nines Les Mateixes

15 12.00  
18.00 Una nit al museu (*) Gralla M.T.

21 22.00

22 19.00
Seguretat La Soga

27 i 28 22.00

1 19.00
Petó públic Mentidera Teatre

6 i 7 22.00

8 19.00

Guanyadors Mostra de 
Teatre de Barcelona

-

14 22.00

15 19.00
Vine a verte El Teatre Blau

20 i 21 22.00 La senyora de Sade La Funcional Teatre

22 12.00  
18.00 Cuac! (*) Txo Titelles

27 i 28 22.00

29 19.00
En Pere i el capità Cascai Teatre

3 i 4 22.00

5 19.00
Vas viure a l'Arcàdia Cia. Porc

7 i 9 20.00 Lauda, Jesuralem...! Grup Proscènium

18 22.00 El lleig Sala Trono

19 12.00  
18.00 Contencinc (*) Cia. Anna Roca

24 i 25 22.00

26 19.00
Vides privades La Planeta

28 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

1 i 2 22.00

3 19.00
Vides privades La Planeta

5 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

8 i 9 22.00
El bon doctor

Cia. Ma Mare No 

Em Deixa

10 12.00  
18.00

SOS, o el mal de panxa 
d'en Bernat (*)

Cia. Xoi Mangoi

12 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

15 i 16 22.00 La gran nit de Lurdes G. Cia. Didascàlia

17 12.00  
18.00

Avi Ramon (De Ramon 
a Nora *)

Cia. Teatre Nu

19 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

22 i 23 22.00

24 19.00

La América de Edward 
Hopper

Cia. Teatre de 

Ponent

26 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

30 22.00

31 19.00
Pecats grans i menors Cia. Dimitri Ialta

2 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

7 11.00 a 
13.00 i 
17.00 a 
19.00

1a Marató de 
Somriures (*)

Xarop Clown

9 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura

13, 14, 
15, 19, 
20 i 21

--
Els tallers de fi de curs Escola El Galliner

Vides privades

El lleig La gran nit de Lurdes G. Petó públic

La senyora de Sade

1a Marató de Somriures

Nines

La América de Edward Hopper
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(*) Espectacles familiars. 
Venda d'abonaments: Des del 15 de desembre (11.00 h). Venda anticipada d'entrades: A partir del 18 de desembre (11.00 h). Més informació: www.la planeta.net    

● La sala independent La Planeta, de Gi-
rona, va presentar ahir la seva programa-
ció pel semestre vinent, en la qual destaca
la seva participació en l’obertura de dos

DANI CHICANO / Girona circuits nous per al teatre professional in-
dependent català. Un de vinculat a la
Mostra de Teatre de Barcelona, en què hi
participen sis sales alternatives de fora de
Barcelona, i un altre que suposa l’aliança

de les quatre sales alternatives privades de
fora de Barcelona, per tal de moure les
produccions respectives. Pel semestre vi-
nent, la sala més activa amb diferència del
Sistema Metropolità de Teatres i Audito-

ris (SMTA) ha programat 37 espectacles,
amb un total de 72 funcions. La Planeta
continua aquest semestre fent de platafor-
ma del teatre gironí, tant professional com
amateur, amb estades i estrenes.


