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CULTURA I SOCIETAT

Breus
DIARI DE GIRONA

El festival Mirallsonor porta avui
al Coast to Coast gironí l’indie-rock
dels suecs Affordable Hybrid i Do-
minno, una de les promeses giro-
nines, en un concert gratuït per als
subscriptors de Diari de Girona.
El festival comptarà el 5 de de-
sembre amb Pau Riba, Affoniks,
Eduard Canimas i Transgress a
Sant Gregori. I el dissabte 12, pas-
saran pel mateix espai Miquel del
Roig i Oriol Tramvia.
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El festival Mirallsonor
sona de nou a Girona

MÚSICA

La nova exposició del Museu
Picasso de Barcelona, inaugurada
ahir, posa en evidència la influèn-
cia de les estampes eròtiques ja-
poneses del segle XIX en l'obra de
temàtica sexual del pintor mala-
gueny. La mostra permet con-
templar per primer cop una se-
lecció de les estampes eròtiques ja-
poneses de la col·lecció privada del
mateix Picasso, que ara són en
mans dels hereus de l'artista.
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Picasso i l’eròtica del
Japó, en una novamostra

ART

La Casa de Cultura acull des de
demà i fins l’11 de desembre la si-
sena edició del cicle de concerts
Liederkreis, amb un programa va-
riat que inclou dos monogràfics,
un a Schubert i un a Schumann. El
cicle comença enguany amb La
Bella Molinera de Franz Schu-
bert, en una interpretació excep-
cional, amb guitarra en comptes de
piano. S’interpretarà per primer
cop el cicle de cançons que va do-
nar nom a aquest cicle de concerts,
el Liederkreis opus 39 de Schu-
mann. Hi hauran representats au-
tors italians (Donizetti, Bellini,
Verdi), eslaus (Smetana, Dvorák),
espanyols (Rodrigo i Granados), i
russos per a la cloenda (Balakirev,
Glinka o Xostakòvitx).
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La Casa de Cultura fa
la volta al món amb
el cicle «Liederkreis»

MÚSICA

El polifacètic cantautor Albert Pla interpreta lletres de Lluís Llach i
fa els seus primers passos en el món circense amb l’espectacle Llits, que
es posarà en escena aquest Nadal al Teatre Nacional de Catalunya, i al
maig de 2010 al Teatro Price de Madrid. «Si Llach et dóna una cançó per-
què facis el tonto amb ella, què menys... jo he nascut per fer el tonto»,
apuntava amb humor ahir Pla durant la presentació de l’espectacle.
Aquesta és una obra de Lluís Danés, creador de 19 pel·lícules, audio-
visuals i projeccions de vídeo, entre les quals es compta el llargmetratge
Llach. La revolta permanent, que es va estrenar a Sant Sebastià. L’es-
pectacle fusiona teatre visual, música, dansa, circ i grans artefactes.
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Albert Pla versiona Lluís Llach i
s’endinsa en el món del circ amb«Llits»

MÚSICA

El director de l'Acadèmia del
Cinema Català, Joel Joan, es va re-
unir dimarts a Los Angeles amb el
president de l'Acadèmia de Holly-
wood, Tom Sherak, per donar a co-
nèixer el cinema en versió original
catalana i establir unes bases de
diàleg que permetin al cinema
català optar als Oscar. Sherak es va
mostrar «receptiu» a les propostes
de Joan, tot i que va demanar con-
sens amb l'Acadèmia de Cinema
Espanyol, segons va informar l’ens
català. La reunió es va fer en el
marc de les jornades Catalan Mo-
vies&Awards in Hollywood.
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Comencen els
contactes per dur el
cine català als Oscar

ACADÈMIA DE CINEMA CATALÀ

Produccions pròpies i alienes,
propostes grans i modestes tornen
a conviure als escenaris gironins
durant aquest cap de setmana. I és
que el Teatre Municipal acollirà el
que es perfila com un dels grans
muntatges de la temporada, El
ball, mentre que la companyia
4Produccions torna avui a la càr-
rega a La Planeta amb Alopexidin.

En el primer cas Temporada
Alta crea una nova família: el pa-
triarca director és Sergi Belbel; la
mare, l’actriu Anna Lizaran, i la co-
reògrafa Sol Picó, la filla. El nou ar-
bre genealògic es concreta a El ball,
una coproducció del Teatre Na-
cional de Catalunya i el Centro
Dramático Nacional que uneixen
teatre i dansa, i que és una adap-
tació del llibre homònim de l’u-
craïnesa Irène Némirovsky.

L’obra narra el pas de la pobre-
sa a l’opulència de la família
Kampf, que organitza una enorme
festa a la seva nova casa parisen-
ca. La matriarca és una dona su-
perficial i molt cruel amb la seva fi-
lla, i del ressentiment que té la noia
envers ella en sorgirà una venjan-
ça que orquestrarà la mateixa nit
del ball. El món de la dansa i la mú-
sica apareixen a l’escenari quan es
tracta d’explicar el turment interior
de la filla, interpretada per Sol
Picó, que també és l’autora de la
coreografia.

Sergi Belbel ha adoptat aques-
ta original proposta donat que a la
novel·la de Némirovsky ja hi ha un
gran pes dels monòlegs interiors;
d’aquesta manera, s’aconsegueix
plasmar escènicament els pensa-
ments de les protagonistes. En l’a-
daptació teatral també s’ha volgut
respectar l’estructura original en sis
capítols, que seran ara sis escenes.

Mirant la crisi amb humor
També es basa en desconfiances i
guerres la proposta de Tempora-
da Alta per avui i demà, però en
aquest cas no dins la família, sinó

en el si d’una empresa. Es tracta
d’Alopexidin, el nou projecte de
Xavier Pujolràs i 4Produccions,
que repeteixen al festival després
de la bona acollida de produccions
com The backroom o El despatx.

Aquesta és una comèdia amb
tocs de vodevil i diàlegs àgils sobre
la inestabilitat laboral, en el marc
d’uns laboratoris farmacèutics.
Cinc tècnics que hi treballen se
senten desmotivats, sense cap in-
terès en res de la feina que no si-

gui, simplement, conservar-la.
L’arribada d’un nou cap trenca la
rutina preestablerta als laborato-
ris i es generen tot de supòsits i
malfiances que desembocaran en
un autèntic mobbing al nouvingut.
Però com en tantes ocasions, de la
desgràcia en pot sorgir quelcom de
bo: i és que en aquesta lluita els
científics descobriran de la manera
més casual la fórmula que tant llar-
gament ha buscat l’home: la solu-
ció a l’alopècia.
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Les guerres familiars i
laborals centren el cap de
setmana teatral a Girona
«El ball» de Sergi Belbel ambAnna Lizaran i Sol Picó es representa a

partir de demà al Municipal; i Xavier Pujolràs estrena avui a La Planeta
�

Un laboratori és el camp de batalla presentat a «Alopexidin».

MARC MARTÍ


