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L’escriptorbritànicTomSharpevapresentarahirlasevadar-
reranovel·la,ElsGroppe,aLaLlibreteriadeGirona,enunacte
inclòs als premis Liberpress. Sharpe és un dels guanyadors
dels premis que atorga l’Associació Liberpress per la seva tra-
jectòria, marcada per un humor corrosiu, a vegades fins i tot
cruel, però sempre inflexible amb l’abús de poder. GIRONA | DdG

Desprésdelabonaacollidad’ElventalldeLadyWindermere,
Josep Maria Mestres torna als escenaris amb un altre Wilde.
En aquesta ocasió és Un marit ideal, traduïda i adaptada pel
críticdelDiarideGironaJordiSala, iques’estrenaavuialTea-
tre Goya. La interpreten Carmen Balagué, Abel Folk, Mercè
Pons, Sílvia Bel i Joel Joan (per ordre). BARCELONA | DdG

Eldarrersenzilldelacantantnord-americanaBritneySpears,
el controvertit 3, va debutar ahir directament al número 1 de
la llista Hot 100 de Billboard. La cançó form part del nou àl-
bum,The Singles Collection,quesortiràalavendael24deno-
vembre. El tema retorna la imatge més sexy de l’artista, que
ara introdueix el tema dels trios. WASHINGTON | EFE/DdG

Literatura Tom Sharpe presenta
«Els Groppe» a La Llibreteria

Teatre JosepM. Mestres estrena«Un
marit ideal», traduït per Jordi Sala

Música Britney Spears, número u
amb la controvertida cançó «3»

Temporada Alta estrena avui
Projecte Ibsen, de Daniel Verone-
se, i Tercer Cuerpo, de Claudio
Tolcachir; dos directors argentins
que van participar fa dos anys en
el festival i els personatges dels
quals lluiten contra la soledat per
donar un sentit a les seves vides.

Amb Projecte Ibsen, Veronese re-
cupera dues obres de l'autor no-
ruec Ibsen: Hedda Gabler, adaptat
com a Todos los grandes gobiernos
han evitado el teatro íntimo i Casa
de muñecas, que el director ver-
siona com El desarrollo de la civi-
lización venidera.

Elvira Oneto, en el seu quart tre-
ball amb Veronese, interpreta el
paper d'Hedda, una dona obsti-
nada i capritxosa que no s'adapta
a la vida burgesa que acaba d'ini-
ciar amb el seu marit.

«És algú absolutament deses-
perat per trobar el sentit de la
seva vida, i en aquesta recerca
destrueix tot el que l'envolta, in-
closa si mateixa», va explicar ahir
Oneto en roda de premsa.

També és dona la protagonista
de la versió de Casa de muñecas,
una obra que en la seva estrena el
1879 va escandalitzar la societat,
que la va considerar un atac a la fa-
mília en abandonar Nora el seu
marit i fills ventant un cop de por-
ta.

María Figueras, que interpreta
el paper de Nora, no ha volgut
avançar si en la seva versió es re-

petia el conegut cop de porta,
però ha explicat que l'obra «narra
l'últim dia d'una parella» apa-
rentment ben assentada, «que
està a punt d'esclatar».

Claudio Tolcachir presenta el
seu segon treball com a director a
Tercer Cuerpo. Curiosament, Tol-
cachir va participar tres mesos en
els assajos de la versió de Verone-
se, on havia d'interpretar el marit
de Nora. Però finalment es va se-

parar del projecte i va emprendre
la seva pròpia obra.

A Tercer Cuerpo (la història d'un
intent absurd), Tolcachir uneix en
un mateix escenari cinc espais i
cinc personatges diferents, tres
funcionaris i una parella jove, que
comparteixen la soledat, la in-
comprensió i la necessitat d’esti-
mar i les vides dels quals s'acaba-
ran trobant.

«Hi ha alguna cosa de soledat
urbana a l'obra», ha explicat Tol-
cachir, que ha afegit que, tot i que
aparentment cap personatge
aprengui res» arriben a un èxit
que és «mirar-se a la cara i assumir
que les seves soledats són sem-
blants».

GIRONA | EUROPA PRESS/DdG

El cicle Ibsen dels argentins
Veronese i Tolcachir, a Girona

Temporada Alta presenta aquest cap de setmana les adaptacions
dels dos dramaturgs sobre dues peces clàssiques de l’escriptor noruec
�

Daniel Veronese estrena avui a Salt la seva peculiar «Casa de nines».
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La promoció del teatre ama-
teur, la dinamització dels barris de
Girona i la col·laboració entre di-
verses entitats són els diferents
objectius que persegueix la II Mos-
tra de Teatre Amateur de Girona,
que dóna avui el seu tret de sorti-
da oficial. Aquesta activitat, ini-
ciada l’any passat, es durà a terme
enguany a Montilivi; i és que la in-
tenció és convertir aquest petit
cicle en un projecte itinerant que
vagi tenint, d’edició en edició, di-
ferents barris acollidors.

La regidora d’activitats de di-
namització al territori, Pilar Prats,
presentava ahir aquesta nova edi-
ció de la iniciativa com un projec-
te cabdal en la vertebració del ter-
ritori a Girona. «Cerquem la col·la-
boració dels nostres ciutadans,
alhora que promocionem el teatre
amateur i aconseguim que grups
que d’altra manera quedarien es-
tancats al seu espai puguin fer, com
a mínim, una representació en
un altre barri», explicava Prats.
Així és com enguany, el casal de la
gent gran de Montilivi serà la seu
de les cinc representacions que in-
tegren el programa, a més de l’es-
pectacle inaugural que es farà
avui. Prats va voler remarcar la
col·laboració de l’entitat explicant
que fins i tot havien canviat el seu
programa d’activitats per poder

acollir aquest petit cicle de teatre
amateur.

Tot i que la primera obra ja es va
representar ahir - El malalt ima-
ginari dels Facom9 Teatre-, la in-
auguració oficial serà avui a les
20.30. Prats va explicar que s’ha
confiat l’estrena a la companyia RF
- 09, que entre antics membres dels
Diables de l’Onyar, i que presen-
tarà l’espectacle - instal·lació pi-
rotècnica Estoc de foc.

El programa d’activitats
A continuació, el grup de teatre
Plus 65 representarà Les cartes
que encara arriben, un espectacle
de creació pròpia de la professora
del Galliner Txell Faxedas. Prats va
explicar que aquest grup, que ja fa
5 anys que funciona, està integrat
per persones majors de 65 anys i
que té com a objectiu ensenyar a
no professionals a fer teatre.

El programa continua demà a
les 21.00, amb la representació
de El cas d’un metge de dones, l’o-
bra escollida pel grup de teatre Ja
hi som tots. I dissabte hi haurà un
programa doble (a les 11.00 i a les
18.00), amb la comèdia de situació
Ens ha caigut la sogra - del grup de
teatre Gurnau de Montilivi - i Bo-
jos de la guerra - centrat als anys de
postguerra i creat per l’associació
cultural Pocapena.Som.

Val a dir que enguany, i a dife-
rència de l’any passat, totes les
representacions són gratuïtes. D’a-
questa manera, i segons la presi-
denta de l’àrea d’activitats de di-
namització del territori, Cristina Al-
sina, es pretén garantir «una cul-
tura accessible, gratuïta i popular»
als diversos barris de la ciutat.

MARTA PALLARÈS | GIRONA

La II Mostra de Teatre
Amateur s’inaugura avui a
Montilivi amb cinc obres per
cohesionar territori i cultura
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Teatre accessible, gratuït
ipopularalsbarrisgironins

Elvira Oneto interpreta el
paper d’Hedda, una dona
obstinada i capritxosa que
no s’adapta a la vida burgesa


