
32 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dijous, 23 de juliol del 2009

PUBLICITAT

12
18

41
-9

74
13

5V

● El festival Maçart obri-
rà demà divendres la seva
12a edició a Maçanet de
Cabrenys, amb un nou
equip que té Ferran Herre-
ra al capdavant i una línia
renovada com a mostra
d’art transfronterer i trans-
pirinenc, obrint el poble de
Maçanet al món des de la
seva pròpia singularitat.
La presentació del festival
Maçart tindrà lloc demà a
les deu de la nit i serà a càr-
rec del seu director i el Mà-
gic Andreu, que mitja hora
després oferirà un especta-
cle ple de màgia i humor a
la plaça de la Vila.

El programa de dissabte
començarà a les dotze del
migdia amb un taller de
capoeira per a nens i joves,
a la plaça del Castell. A la
tarda tindrà lloc un conta-
contes musical a la font del
Xampí (17.30 h) i l’espec-
tacle audiovisual Bombo-
lles (19.00 h, sala d’espec-
tacles) a càrrec de l’artista
multimèdia Jean-François
Joyeux i el saxofonista
Michel Pratt, que interre-
lacionen música i imatges
generades en temps real
amb una dimensió poètica.

La nit del dissabte co-
mençarà a la plaça de la

Vila amb danses dels Bal-
cans, l’Índia i Egipte, i
continuarà al mateix espai
amb el grup nord-català
Blues de Picolat (23.30 h).
A partir de la una de la ma-
tinada, la música comen-
çarà a l’Horta amb els
discjòqueis Jordi López i
My name is Pinxo.

Diumenge hi haurà poe-
sia a la plaça de la Vila
(12.30 h), l’espectacle de
titelles El Patufet a la plaça
del Castell (17.30 h), un
espectacle de capoeira a la
plaça de la Vila (19.15 h) i
l’actuació del quartet de
jazz Clics a la plaça del
Castell (22.00 h).

Dissabte al matí també
s’inauguraran les exposi-
cions i instal·lacions artís-
tiques repartides pel po-
ble, a càrrec d’artistes lo-
cals com ara Carlos Mas-
sot, Marisa Elias, Sonia
Roggia, Rafa Castro, Mar-
tí Sabà, Fernando García,
Jordina Güell, Maria Palo-
meras, Lluïsa Abelló i Al-
bert Ponsatí, i els artistes
forans Laia Pol, Carlos
Cabezas, Núria Sorribas,
Adrià Siurana i Visual 13.

Un dels projectes de la
nova direcció de Maçart és
crear un museu permanent
sobre el poble amb aporta-
cions dels veïns.

Maçart inicia demà una
nova etapa a Maçanet de
Cabrenys com a mostra

d’art transfronterer
XAVIER CASTILLÓN

Maçanet de Cabrenys

Blues de Picolat actuarà dissabte a Maçanet de Cabrenys.
La temporada passada
Non Solum va deixar mol-
ta gent fora. Més de la que
es podrien imaginar, per-
què l’actor Sergi López va
haver de suspendre les
funcions per una impor-
tant afonia. Del 17 de se-
tembre al 18 d’octubre tor-
na a la Tallers, amb una
particularitat: es faran
quatre funcions a la setma-
na per assegurar la salut de
l’actor. La Sala Gran obre
amb Una comèdia espa-
nyola, de Yasmina Reza
més. L’agra comèdia (del
7 d’octubre al 8 de novem-
bre), que és una coproduc-
ció del Centro Dramático
Nacional i Bitò Produc-
cions, ja ha fet temporada
a Madrid. La versió catala-
na, amb el mateix reparti-
ment, s’estrenarà al Centre
d’Arts Escèniques de Ter-
rassa. Sílvia Munt repeteix
direcció teatral i té com a
actors Ramon Madaula,
Xicu Masó, Maria Molins,
Cristina Plazas i el retorn
al teatre, després de molts
anys, de Mònica Randall.

La recuperació de Juli
Vallmitjana és una drama-
túrgia d’Albert Mestres
que respectarà escrupolo-
sament el text d’El casa-
ment d’en Terregada i que
allargarà amb una adapta-
ció de la novel·la Sota
Montjuïc, que el mateix
Vallmitjana escriuria so-
bre els mateixos personat-
ges. La peça té un grau de
dificultat semàntic, ja que
hi ha moltes paraules que
són desconegudes. Per ai-
xò es farà un glossari de les
principals paraules. Serà
del 15 d’octubre al 22 de
novembre.

També es recupera Sal-
vador Espriu amb una re-
lectura dels seus versos de
Joan Ollé. Aquesta és una
coproducció d’El Canal
(Centre d’Arts Escèniques
Salt/Girona). Del 19 al 25
a la Sala Gran.

L’espectacle internacio-
nal és una peça que té el
suport del Mercat de les
Flors, que comença obres
a la Sala Maria Aurèlia
Capmany, al novembre: In
the Spirit of Diaghilev re-
corda el centenari dels ba-
llets russos del productor,
a partir de quatre coreo-
grafies de ballarins con-
temporanis com són Sidi
Larbi Cherkaoui, Javier de
Frutos, Russell Maliphant
i Wayne McGregor. Del
12 al 15 de novembre.
També hi entrarà el ball en
una adaptació d’una no-
vel·la. És una de les aven-
tures que apassionen Bel-

bel. De fet, ell és un dels
impulsors i el director. Tot
arrenca quan l’actriu Anna
Lizaran li va passar la no-
vel·la El ball, d’Irène Né-
mirovsky. En realitat hi
havia una obra de teatre,
diu Belbel, que tenia una
gran força per la relació de
la dona acabada de casar
amb un jueu ric i la seva fi-
lla adolescent que li ha
prohibit assistir al ball en
la que ella es dóna a conèi-
xer a l’alta societat. Del 20
de novembre al 3 de gener.

Danés i Llach a la Gran
El 2006, el públic del TNC
es va meravellar amb Tra-
nuites Circus, un especta-
cle de circ amb molta mà-
gia i Lluís Llach en direc-
te. Ara, amb el cantautor
retirat dels escenaris, Da-
nés ha aconseguit que faci
la música de Llits. Canta-
ran en directe Lídia Pujol i

Albert Pla. Danés proposa
un recorregut vital per tots
els llits que una persona
farà servir: des del bressol,
al de les infidelitats o al de
la mort. Serà del 17 de de-
sembre al 3 de gener.

També Albena Teatre fa
una lectura conceptual amb
una posada en escena inter-
activa per al públic fami-
liar. El museu del temps de-
mana posar atenció, ja des
de menuts, al record, a la
memòria, a la història. És
un element molt evident
per a la gent gran però que
la canalla obvia, comenta
Belbel. L’obra dels valen-
cians es representa a la Sala
Petita del 26 de novembre
al 20 de desembre. És la se-
gona proposta de teatre fa-
miliar de l’inici de tempo-
rada. Del 15 d’octubre al 8
de novembre es reposarà El
vestit nou de l’emperador,
una versió amb música en
directe d’Ignasi Terraza del
clàssic que l’any passat va
deixar molta gent al carrer.

La companyia del T6
Lluís Villanueva, Rosa
Boladeras, Òscar Castell-
ví, Àngels Poch, David
Vert, Míriam Iscla, Anna
Moliner, Jordi Banacolo-
cha i Joan Negrié són els
membres de la companyia
T6 del TNC. Durant els
pròxims dos anys treballa-
ran i representaran amb sis
joves autors, d’entre els
quals el figuerenc Carles
Mallol, els seus muntat-
ges. Durant set mesos, els
actors treballaran en tres
muntatges, alternant les
representacions al vespre
amb els assajos de les no-
ves produccions a la tarda.

El TNC dóna veu a Juli Vallmitjana
El polifacètic personatge segueix la petja d’Ambrosi Carrión i Llorenç Vilallonga

Sergi López, a Non Solum. / DANI CHICANO

● L’any passat va ser el torn, al
TNC, d’Ambrosi Carrión (La Dama
de Reus) i Llorenç Vilallonga (Mort
de dama). Ara es farà una altra ope-

JORDI BORDES / Barcelona ració que rescati de l’oblit un altre
autor: Juli Vallmitjana (Barcelona,
1873-1937), un personatge polifacè-
tic que es va interessar per la Barce-
lona més marginal. A El casament

d’en Terregada l’autor imagina un
casament gitano, incorporant el cata-
là caló. Espriu serà un altre dels
noms a reivindicar, amb una drama-
túrgia de Joan Ollé.


