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CULTURA I SOCIETAT

Si hi ha caps de setmana en el
quals l’escena gironina es con-
verteix en quelcom excepcional
dins el panorama teatral nacional,
sens dubte aquest n’és un. I és que
entre avui i diumenge convergiran
als Municipals de Girona i Salt
dos dels directors més reputats de
l’escena internacional, ambdós
avalats per la seva llarga trajectò-
ria i per les seves anteriors visites
a Temporada Alta. La primera
proposta és Platz Mangel, de Chris-
toph Marthaler; la segona és Les
presidentes, de Krystian Lupa. I
això per no entrar en més detalls
i parlar de Krapp’s last tape, el
darrer Beckett dirigit per ell mateix.

En el cas de la proposta de l’a-
lemany Marthaler, cal remarcar
que és el dramaturg que va signar
el Maeterlinck que va ser aclamat,
fa dos anys, com un dels millors es-
pectacles de la temporada. Amb
Platz Mangel (Manca d’espai), el
director es torna a valer de la iro-
nia, la comicitat i el surrealisme per
endinsar-se en un terreny panta-
nós: el de la crisi de la sanitat pú-
blica, fins i tot en una Europa on
sembla que tot estigui garantit.

Demà i passat serà el torn de
Krystian Lupa, en representació
del teatre polonès que va bocaba-
dar l’any passat amb el Dybbuk de
Krzysztof Warlikowski. Lupa es
presenta enguany amb un text
igualment controvertit, el de Les
presidentes de Werner Shwab: pro-
vocadora, degradant i fins i tot
escatològica, aquesta peça està
protagonitzada per tres dones que
pertanyen a una classe social que
normalment s’ignora.

La Excepción causen baixa
La nota negativa del cap de set-
mana és, sens dubte, per als se-
guidors dels madrilenys La Ex-
cepción. I és que ahir l’organitza-
ció va anunciar que se suspenia el
concert que la banda de hip-hop
havia d’oferir aquesta nit a La Mi-
rona, per malaltia d’un dels seus
components.

L’import de les entrades adqui-
rides fins al moment es tornarà a
partir d’avui mateix, amb la ma-
teixa forma de pagament amb la
qual es fes la compra.
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El festival ha hagut
d’anul·lar el concert
d’aquesta nit de La
Excepción per malaltia
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Duel de titans a
Temporada Alta
amb «Platz
Mangel» i «Les
presidentes»

Un art contemporani, singular i
lliure aterra a la Casa de Cultura

Amb l’objectiu de prendre el
pols a la creació artística que es re-
alitza a les comarques gironines,
ahir es va inaugurar a la Casa de
Cultura de Girona Primera rèplica;
aquest és un projecte que demà ar-
ribarà també a la Ciutadella de Ro-
ses. A càrrec de Jordi Mitjà i Eudald
Camps, aquesta «arqueologia de la
contemporaneïtat» recull obres

de prop d’una vintena d’artistes,
«sense discriminar-los en funció de
l’edat ni de currículum». El que es
pretén, en canvi, és mostrar pro-
postes singulars de caràcter «al-
ternatiu», en relació amb altres
pràctiques que tant les institu-
cions com el mercat de l’art ja fan
prou visibles. És, doncs, una pro-
posta del tot heterogènia només
definida per la llibertat creativa.
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Jordi Mitjà i Eudald Camps tenen cura d’aquesta «Primera rèplica».

MARC MARTÍ

TOP TRAVEL, S. A.
Se comunica que la sociedad
ha trasladado su domicilio
social, a la calle Bellaire, nº
25, de Blanes (Girona).


