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Fins al 2 de Novembre

Nova col·lecció
Noves emocions

Nous privilegis

24 mesos amb 0%
d'interessos* 

o a partir del 5è mes,
vostè decideix
com pagar**.

83
PER MES*

Lliurament ràpid

Linda en pell Family  3 | Composició raconera 1.992    com a la fotografia
BARCELONA

BARCELONA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 415
(Molt a prop de Plaça Espanya)
Tel. 932925209

C/Rosselló,283 (Cantonada Av.Diagonal)
Tel. 934765311

C.C. Gran Via II, Local B7 - Tel. 932591795

MONTIGALÀ

SABADELL
Ronda de Ponent, 36-44 - Tel. 937156606

Parc Comercial Montigalà
Av. Comunitat Europea, 79
C/Carrer Suïssa - Tel. 934970358
GIRONA
Sarrià de Ter Ctra. Nacional II km 719
Tel. 972172170

MADRID

MADRID

LEÓN
Onzonilla Ctra León Benavente km 12
(encreuament amb Autovia de Burgos)
Tel. 987282169

Las Rozas - Európolis C/Varsovia 22,
Cantonada C/París Tel. 916378402

Alcobendas - Av. Olímpica, 24Tel. 914903841

MADRID
Alcalá de Henares
Parque Comercial
La Dehesa  C/Hontanares
Tel. 918823361

**En el 5è mes, vostè pot optar entre: Cancel·lar sense despesses ni interessos el crèdit fent una senzilla transferència a l’entitat financera. O finançar el 100% de l’import, amb interessos.
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www.chateaudax.com

Més de 230 botigues exclusives a tot Europa

Busquem nous franquiciats per a les zones lliures
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El dia de la
presentació a
Barcelona,
Carol López
(Barcelona,

1969) va explicar que a
Germanes fa un gir al dra-
ma «fins a dur-lo a la co-
mèdia negra». La jugada,
pel que sembla per la res-
posta tant del públic com
de la crítica, li va sortir
prou bé, o si més no igual
de bé que les celebrades
V.O.S., Last chance –dos
textos seus que també va
dirigir– i En defensa dels
mosquits albins, de Mercè
Sàrrias.

Les germanes de la peça
són Maria Lanau, Nora
Navas, que substitueix
Montse Germán –caldrà
veure com afecta a la posa-
da en escena aquest canvi–
i Aina Clotet. Totes tres
viuen la mort del pare, que
és el fet que marca l’inici
de la peça, estructurada en
un pròleg, dos actes i un
epíleg. En el primer acte es
produeixen des de baralles
a situacions còmiques sur-
realistes, mentre que l’ac-
ció del segon acte trans-
corre un any després de
l’enterrament, i sempre a
la cuina de la casa. L’es-

pectador també coneixerà
la mare de les tres germa-
nes (Amparo Fernández)
–qualificada com la sor-
presa de l’espectacle–, el
fill de la més gran (Marcel
Borràs) i el promès de la
mitjana (Paul Berrondo).

La peça, en efecte, pren
el plantejament inicial de
Les tres germanes de
Txékhov, i això no és més
que una picada d’ullet en-
vers un dels referents de

l’autora i directora. Un
dels mèrits que s’atribueix
a Carol López és l’agilitat
dramatúrgica de l’obra,
que passa d’una situació
dramàtica a una altra pro-
vocant el riure de l’espec-
tador, amb escenes breus i
diàlegs enginyosos que
fan que tot flueixi amb una
extrema naturalitat. La se-
va autora, que ja és un re-
ferent en la nova dramatúr-
gia catalana, juntament

amb Pau Miró, Marc Ro-
sich o Albert Espinosa, per
dir només uns noms, tam-
bé sembla estar d’acord en
què l’obra no remet al
transcendentalisme, com
les peces de Txékhov, per-
què l’únic que vol López
és «explicar històries».
Aquesta, per cert, tampoc
no està exempta de tristor i
melangia, que tenyeixen
els gags de l’obra.

D’altra banda, avui, a

les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Ernest Lluch, al Cen-
tre cívic del Pla de Palau,
Carol López participarà en
una xerrada corresponent
al cicle Parlem de Teatre,
en un acte conduït pel crí-
tic gironí de teatre i cine-
ma Pere Garcia. L’entrada
a l’acte, organitzat pels
ajuntaments de Girona i
Salt i pel Servei Municipal
de Biblioteques de Girona,
és lliure.

Carol López mostra
avui el seu gran

èxit, «Germanes»,
al Teatre Municipal
La directora i dramaturga va obtenir
un èxit de crítica i públic a Barcelona

DANI CHICANO / Girona
● «Germanes neix amb la intenció de parlar de la mort a
través de la vida.» Aquesta és la declaració d’intencions
de Carol López, dramaturga i directora de la peça que es
podrà veure avui, demà (21h) i diumenge (19h), en funció
prorrogada, al Teatre Municipal de Girona. Germanes es
va estrenar amb gran èxit el març passat a la Villaroel.

Maria Lanau, Montse Germán, que és substituïda per Nora Navas, i Aina Clotet protagonitzen Germanes. / TERESA MIRÓ


