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Fem lots a mida des de

8€
TTrruuqquuii aarraa ii ffaaccii

llaa sseevvaa rreesseerrvvaa!!!!

Els oferim la possibilitat d’escollir els productes
que més els agradin per tal de confeccionar

el Lot o Estoig adequat a les seves necessitats i pressupost
Gaudeixi amb nosaltres d’aquest Nadal!!

LOT OFERTA NADAL 2009
1 Cava Brut Gold Castellblanch

1 Vi Blanc Penedés Canals Nubiola

1 Vi Negre Penedés Canals Nubiola

1 Torró de Xixona Extra Aitana 200 gr.

1 Torró Alacant Suprema Virginies 200 gr.

1 Galetes Butter Cokies Choco 200 gr.

1 Olives Farcides Excelencia 300 gr.

1 Espàrrecs 6/8 Diamir 370 gr.

1 Galets de Nadal Moianesa 250 gr.

1 Neules Virginies 25 unitats

� Capsa de cartró motius nadalencs inclosa17,23 € + 16% IVA

AL CEL. UN ORATORI PER A JACINT
VERDAGUER
Autor:Narcís Comadira.Producció:

Teatre Lliure i El Canal.Direcció i
il·luminació:Xavier Albertí. Escenografia:
Lluc Castells.Vestuari:María Araujo. �

DIA: 7 de desembre de 2009, La
Planeta. Festival Temporada Alta.

ertanyo a una generació
de llegidors de poesia per
als qui, contràriament a

dues generacions anteriors, Ver-
daguer era ja un clàssic. Vull dir: un
clàssic caducat. I carrincló, és clar,
encara que calia reconèixer-li el pa-
per que havia jugat en la constitu-
ció de la pàtria literària moderna.
És per això que m’alegra especial-
ment que tanta gent de la meva
edat, i un munt de molt més joves,
hagin vist aquest espectacle de Xa-
vier Albertí escrit pel poeta Narcís
Comadira: entre altres virtuts, el
muntatge fa justícia a Verdaguer des
de la perspectiva de la postmo-
dernitat, i ens esperona a rellegir-
lo o a llegir-lo.

Escriu Comadira al programa
de mà que «no es tracta de cap bio-
grafia, de cap història, de cap dra-
ma. En tot cas, biografia, història i

drama vertebren un text que, mes-
clant paraules meves i de Verda-
guer... es constitueix com a partitura
que intenta una aproximació poè-
tica al poeta». Paraules exactes que
m’estalvien feina. I remata Coma-
dira: «Una aproximació i un ho-
menatge a un dels escriptors més
grans i més mal entesos de Cata-
lunya». Certament, aquesta incur-
sió en la figura de Verdaguer a par-
tir de les seves darreres hores és,
també, un acte de desgreuge, per-
què descarrega el nostre poeta na-
cional per antonomàsia de les ex-
igències pàtries i ens el mostra
amb la vulnerabilitat, i l’autèntica
grandesa, de la seva dimensió hu-
mana. Verdaguer ha tingut molta
sort, perquè no és el mateix que re-
dacti el guió dramàtic d’una obra
com aquesta un escrivent d’ofici
que un escriptor de la magnitud i

la sapiència de Comadira, i aques-
ta primera canya del cistell ja és sò-
lida. I també ha tingut sort perquè
també és sòlida (i intel·ligent, i di-
vertida, i desacomplexada) la se-
gona canya del cistell, la direcció de
Xavier Albertí, que ha sabut com-
pensar el distanciament en relació
a la figura del poeta (potser neces-
sari: així l’humor irreverent i la re-
lectura radical esdevenen més fac-
tibles) amb el tractament que és de-
gut a tot gran autor: el tractament
d’universal, és a dir, el tractament
d’obert, encara ara i sempre, a les
múltiples lectures que a través de
la història ofereix una obra literària
–però evidentment no pas per dir
sempre el mateix. Així les coses, és
ben igual si ens agrada més o me-
nys determinada lectura propo-
sada; personalment, l’hermenèu-
tica basada a psicoanalitzar la ment
creadora m’interessa molt menys
que la que pretén reconstruir el pro-
cés de construir significat que fa la
ment lectora. Però tant és: el joc ja
queda establert, i el joc consisteix
res més i res menys que a provocar
l’espectador al redescobriment dels
Verdaguers que enclou l’obra de
Verdaguer.

Un últim apunt per als intèrprets:
Jordi Figueras recita Verdaguer
d’una manera nova, i brilla; Ruben
Ametllé és un paròdic i eficaç nar-
rador; les dues minyones estan in-
terpretades per unes convincents i
hilarants Sílvia Ricart i Lurdes Bar-
ba; i Xavier Frau fa un soldat que al-
hora és músic i que intervé per-
fectament en els moments més
delirants de la funció.
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VERDAGUER,
AL CEL

Jordi Figueras.

ROS RIBAS

Breus

El Govern català va aprovar el
decret sobre els requisits que han
de complir els arxius per integrar-
se en el Sistema Nacional d'Arxius
de Catalunya. La normativa esta-
bleix, entre d'altres, les condicions
relatives a les instal·lacions i els
equipaments, als requisits am-
bientals i de seguretat, així com de
personal i d'accés públic als arxi-
us. Els arxius que ja formen part
del sistema i que no compleixen
aquestes condicions tindran qua-
tre mesos per adequar-se a la nor-
mativa.

BARCELONA | ACN/DdG

Aprovat el decret
d’integració d’arxius
al sistema nacional

EQUIPAMENTS

L'edifici triangular que Herzog&De Meuron van dissenyar pel Fòrum
de les Cultures es reobrirà el 2011 convertit en el nou Museu Nacional
d'Història Natural de Catalunya (MNHNC), que neix amb la meta de
competir amb els millors espais divulgatius del món. Una vegada amor-
titzada la seva etapa Fòrum, aquest espectacular edifici passarà a de-
nominar-se Espai Blau i després d'una intervenció d'11 milions, que es
prolongarà durant tot el 2010; serà un dels quatre pilars del futur MNHNC.

BARCELONA | EFE/DdG

Un dels edificis del Fòrumde les Cultures
acollirà el nou Museu d’Història Natural

BARCELONA

La Setmana Solidària del centre
cívic Pla de Palau de Girona acull,
fins diumenge, activitats de sen-
sibilització. Demà, i sota l'epígraf
La violència de gènere en la pare-
lla, hi haurà una taula rodona
amb Miquel Barnera Mallart i Zeta
Figa Sastregener (20 hores). Des-
prés es confeccionarà una pintu-
ra mural sota la direcció de Lluís
Bosch Martí i Josep Perpinyà.
Abans s’haurà llegit el conte El nò-
vio de la meva germana, de Maria
Mercè Roca. Actuarà la Coral Pla
de Girona. Dissabte es presentarà
Dones arreu del món i s’explicarà
com se celebra el Nadal en dife-
rents països. La jornada acabarà
amb un concert de Núria Colomer
(soprano) i Mercè Galí (flauta).

GIRONA | JOAQUIM BOHIGAS

La Setmana de la
Solidaritat deixarà
una pintura mural

SOLIDARITAT


