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Programar amb més de sis
mesos d’antelació, tal com
està muntat el sistema, és
arriscat, perquè hi ha el pe-
rill que caiguin uns quants
espectacles. Encara ha de
començar la temporada i al
programa de La Planeta ja
ha canviat alguna cosa. El
que no ha canviat gens, més
aviat s’ha potenciat, és la
vitalitat de la sala, que pre-
senta una programació va-
riada, seguint les línies ha-
bituals de prestar atenció al
teatre de text contemporani
català, les millors produc-
cions del teatre indepen-
dent català i estatal, servir
d’aparador per a les compa-
nyies i creadors gironins i
fer espai també a la música,
la que es fa aquí i la d’arrel
tradicional d’arreu del
món, representada en el ci-
cle Arrels d’Arreu, que or-
ganitza conjuntament amb
la Fundació Casa de Cultu-
ra de Girona.

El millor dels mons,
Contra el progrés, Regla de
tres (reposició), HOM, Pe-
nèlope i Primaris són a
l’apartat de produccions
catalanes, amb l’espectacle
de màgia L’impossibilista,
de Sergi Buka. Pel que fa
als nous formats, s’hi troba
una de les joies de la pro-
gramació, el Don Juan.
Memoria amarga de mí, de
la companyia Pelmànec, de
titelles per a adults, i El cap
als núvols, de Play Ground.
Els músics Xavi Múrcia
(Tralla, Samfaina de Co-
lors) i Lluís Costa (ex-Psy-
choine o ex-Kitsch) hi pre-
sentaran els seus nous dis-
cos, Electrocançó i Un mar
de confetti, respectivament.

La Planeta no acaba les piles
Per al primer semestre del 2010 ha programat 67 funcions de 36 espectacles teatrals, musicals, familiars i de nous formats

PROGRAMACIÓ DE LA PLANETA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2010

DIA HORA ESPECTACLE / CONCERT COMPANYIA / ARTISTA 
16/01 22.00 Electrocançó Xavi Múrcia
24/01 19.00 L'impossibilista Sergi Buka
30/01 22.00 Laif is laif La Bèstia Peluda
31/01 12.00/18.00 Maduuuixes (*) Companyia La Bleda
06/02-07/02 22.00 In-consciència Cia. La Impaciència
12 i 13/01 22.00 Testosterona Chévere
14/01 19.00
20/02 22.00 Tots som pops Sísmica d'Espectacles
21/02 19.00
26/02 22.00 Un mar de confetti Costa 59
27/02 22.00 El millor dels mons Teatre Essela
28/02 19.00
05/03 22.00 Out Pere Hosta
07/03 12.00/18.00 De bracet (*) Samfaina de Colors
12 i 13/03 22.00 Contra el progrés Cia. Teatre al Detall
14/03 19.00 El cap als núvols Cia. Playground
20/03 22.00 Com a pedres Cia. El Pont Flotant
21/03 19.00 Don Juan. Memoria amarga de mi Cia. Pelmànec
26 i 27/03 22.00 Les mil i una nits a Lirrab Cia. Anna Roca
28/03 12.00/18.00 El nen que riu (*) Cia.  La Planeta
30/03 i 01/04 20.00 Assassinat a la catedral Grup Proscènium
9 i 10/04 22.00 Penèlope Cia. Pepa Plana
11/04 19.00
16 i 17/04 22.00 Regla de tres Cia. Les Mateixes
18/04 19.00
23 i 24 22.00 Novembres Cia. La Planeta
25/04 19.00
30/04 i 01/05 22.00 Alopexidin 4Produccions
02/05 19.00
04/05 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura / La Planeta
6 i 7/05 22.00 El somni d'una nit d'estiu Aula de Teatre de la UdG
09/05 12.00/18.00 Roba estesa (*) Cia. Roba Estesa
11/05 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura / La Planeta
14 i 15/05 22.00 HOM Cia. Elnacionalnoensvol
16/05 19.00
18/05 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura / La Planeta
21 i 22/05 22.00 Camarada K. Produccions del Mar
23/05 19.00
25/05 20.00 Cicle Arrels d'Arreu Casa de Cultura / La Planeta
28 i 29/05 22.00 Diàlegs a quatre bandes Plataforma de Dramatúrgia
05/05 22.00 Primaris Cia. La Soga
06/05 19.00

Roba estesaRoba estesa

ElectrocançóElectrocançó

Don JuanDon Juan

Com a pedresCom a pedres

OutOut

Roba estesa

Electrocançó

Don Juan

Com a pedres

OutMés informació a www.elpunt.cat. (*) Espectacles per a famílies

● In-consciència, de la
companyia La Impacièn-
cia, va obtenir el premi al
millor muntatge de la dar-
rera Mostra de Teatre de
Barcelona, i es podrà veure
a Girona, a La Planeta. Així
mateix, també es podrà
veure, a través del Circuito
de la Red de Salas Alterna-
tivas, el magnífic muntatge
Com a pedres, dels valen-
cians El Pont Flotant, que
el mateix cap de setmana
oferiran a La Mercè el molt
peculiar espectacle Exerci-
cis d’amor; Testosterona,
dels gallecs Chévere, i Ca-
marada K., de Produccions
del Mar.

● Les reposicions d’Out,
(Pere Hosta), Novembres
(La Planeta) i Alopexidin
(4Produccions) són alguns
dels espectacles gironins,
amb Laif is laif, Tots som
pops, sobre textos del col-
lectiu banyolí Xisca de
Gardi, i les estrenes de Les
mil i una nits a Lirrab, de la
companyia d’Anna Roca
sobre textos de Joan Barril;
Assassinat a la catedral, de
Thomas S. Elliot, a càrrec
del Grup Proscènium i la
versió de l’Aula de Teatre
de la UdG d’El somni
d’una nit d’estiu. També
serà una estrena El nen que
riu, el nou muntatge fami-
liar de La Planeta.

● La sala La Planeta, un fet poc habitual,
és el primer espai del Sistema Metropolità
de Teatres i Auditoris (SMTA) de Girona
a presentar la programació del primer se-

DANI CHICANO / Girona mestre de l’any vinent. Ho va fer ahir i,
després d’una edició de Temporada Alta
especialment intensa, fa una nova exhibi-
ció de vitalitat en confegir una programa-
ció en què manté el nivell d’activitat. El

programa conté 67 funcions de 36 espec-
tacles, a l’espera de tancar alguns aspectes
de manera definitiva. El més destacat és
l’àmplia representació del teatre alterna-
tiu de Catalunya i de l’Estat espanyol, grà-

cies a la programació d’espectacles de la
Mostra de Teatre de Barcelona i del Cir-
cuito de la Red de Salas Alternativas espa-
nyola. Música, espectacles familiars i de
nous formats també hi tenen cabuda.

Espai per als
gironins

El millor teatre
independent

● El Teatre Romea de
Barcelona va ser el marc
ahir de la presentació de la
nova revista de les arts es-
cèniques en català, Ham-
let, publicada per Arola
Editors, que dirigirà, pel
que fa a continguts, l’actor
i home de teatre Damià
Barbany, i que tindrà el pe-
riodista i crític teatral San-
ti Fondevila (La Vanguar-
dia) com a cap de redac-

ció. Alfred Arola n’és el
director i Fèlix Arola el di-
rector d’art. Tots ells, jun-
tament amb Meritxell Cu-
curella-Jorba i Patrícia
Carles, formen el consell
de redacció de la nova re-
vista, que tindrà una perio-
dicitat mensual.

Damià Barbany, en
l’editorial del número 0,
que es va distribuir ahir de
manera gratuïta durant
l’acte de presentació, con-

duït per l’actriu Maria Mo-
lins, explica que Hamlet
serà el resultat d’un «tre-
ball periodístic disposat a
seguir a fons la pulsió del
teatre, la seva praxi més
que no pas la seva teoria,
volent incidir mitjançant
seccions, articles, entre-
vistes i reportatges en as-
pectes de dramatúrgia, di-
recció, interpretació, esce-
nografia, vestuari, il·lumi-
nació, música i gestió».

Barbany anuncia que la re-
vista, que neix amb «un
esperit de servei a favor de
la cultura del teatre» i una
filosofia més lúdica, però
intel·ligent, que «arqueo-
lògica», mostrarà un espe-
cial interès pel teatre inter-
nacional. La nòmina de
col·laboradors és extensa,
i destaquen noms com ara
Eduardo Mendoza, Joan
Anton Benach, Pablo Ley,
els fotògrafs Ros Ribas i

David Ruano o el polifacè-
tic artista Carles Santos,
que ha fet la contraporta-
da. La revista neix en llen-
gua catalana, tot i que Aro-
la no descarta fer-ne la ver-
sió en castellà. L’objectiu
inicial és consolidar la xi-
fra de 10.000 exemplars
mensuals venuts.

Podeu descarregar-vos
el número 0 de Hamlet

en PDF a www.elpunt.cat.
�

Neix «Hamlet», una nova revista d’arts escèniques en
català editada per Arola i dirigida per Damià Barbany

DANI CHICANO / Barcelona

Aquesta és la portada
del número 0 de la
nova revista d’arts
escèniques en català,
que té una periodicitat
mensual

LA NOVA REVISTA


