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Només falta per la propera
setmana –possiblement
dimarts, ja que dijous
s’inicia la venda anticipa-
da d’entrades– la presenta-
ció de la programació del
primer semestre del 2010
del Teatre de Salt, i ja ho
hauran fet tots els espais
del Sistema Metropolità
de Teatres i Auditoris
(SMTA). La línia del Tea-
tre Municipal, dirigit per
Jep Sánchez, fora de Tem-
porada Alta, continua inal-
terable: grans espectacles
amb ganxo comercial
–que deuen ser cars i per
això n’hi ha poquets–, en-
tre els quals es cola alguna
coseta inesperada, com ara
la producció Ulls de brui-
xa, de Joan Solana, que es
va estrenar al Teatre Gaudí
de Barcelona, o les peces
dels grans Titzina Teatre i
Shankara Films, a més de
força dansa. La gran nove-
tat: la retransmissió d’òpe-
res en directe des del Gran
Teatre del Liceu de Barce-
lona. N’hi haurà tres i una,
Carmen, en viu i en direc-
te, a càrrec dels Amics de
l’Òpera de Sabadell.

Pel que fa a La Mercè,
continua el cicle A pas de
poetes (Keats, Cernuda,
Vinyoli i Abelló), una mi-
ca retallat, i el cicle Escena
Plural d’arts escèniques,
en què hi destaca Exercicis
d’amor, d’El Pont Flotant,
a més del nou espectacle
dels gironins Deambu-
lants, Doll, que han fet una
deriva cap a la dansa amb
els peus a terra i no aèria.

La Mercè continua en la línia de presentar propostes alternatives i potenciar la creació gironina

El Teatre Municipal programa 13
espectacles i 3 projeccions en 6 mesos

PROGRAMACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL I EL CC LA MERCÈ. PRIMER SEMESTRE DEL 2010
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DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA
22/12 20.00 Il trovatore Liceu / Anella Cultural (**)
30/01 21.00 L'habitació de Verònica Shankara Films
06/02 21.00 Exitus Titzina Teatre
13/02 21.00 Nit de Sant Joan Dagoll Dagom
14/02 19.00
20/02 21.00 Un marit ideal Focus
27/02 21.00 Urtain Animalario
07/03 19.00 Sense fi / Conquassabit Cia Gelabert Azzopardi
13/03 21.00 Ulls de bruixa Eironeia Produccions
14/03 19.00 
19/03 20.00 La fille du régiment (**) Liceu / Anella Cultural
21/03 19.00 Carmen As. d'Amics de l'Òpera de Sabadell
11/04 19.00 Su seguro servidor, Orson Welles Teatre Romea
17/04 21.00 Hidden+Choice Cobosmika
21/04 20.00 Die enführung aus dem serail (**) Liceu / Anella Cultural
25/04 19.00 Mermaid's call Cia. Roberto Olivan
30/04 21.00 Dansem 3 Dia Internacional de la Dansa
22/05 21.00 Electra, de Sòfocles TNC i Q-Ars

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA
14/01 21.00 Gone fisheye Invalid Address
21/01 21.00 Ella entra Silvia Sant Funk
26/01 20.30 Un poeta raro Festival Pepe Sales
31/01 18.00 Cirque déjà vu (*) La Baldufa
11/02 21.00 A pas de Joan Vinyoli A pas de poetes
14/02 18.00 The flamingo's (*) Els Herrerita
18/02 21.00 Volare Los Dos Los
04/03 21.00 A pas de John Keats A pas de poetes
5, 6 i  - 7a Trobada Internacional  

Fem_107/03  de Performance
11/03 21.00 El caso del espectador Maria Jerez
18/03 21.00 Exercicis d'amor El Pont Flotant
21/03 18.00 Tina, la bruixa fina Tàbata Teatre (*)
08/04 21.00 A pas de Luis Cernuda A pas de poetes
22/04 21.00 Intercambio de piel / Magic home María Claudia Mejía / Mercedes Boronat
29/04 21.00 Toni Jodar explica la dansa  Toni Jodar
  moderna i contemporània
06/05 21.00 A pas de Montserrat Abelló A pas de poetes
20/05 21.00 Doll Deambulants
29/05 19.00 Temes i variacions populars Cobla Ciutat de Girona

(*) Espectacles familiars (**) Òperes retransmeses en directe des del Liceu. Entrada gratuïta

DANI CHICANO / Girona
● L’activitat al Teatre Municipal de Girona no
serà pas frenètica els primers sis mesos de
l’any 2010. S’hi podran veure només 13 espec-
tacles i 3 projeccions d’òpera en directe des del

l Teatre Municipal
de Girona és el cap

del Sistema Metropolità
de Teatres i Auditoris de
Girona (SMTA), i seria
d’esperar que fos el més
actiu. Ja fa anys que, fora
de Temporada Alta, va a
la cua. A La Planeta, en el
mateix període, fan gaire-
bé una quarantena d’es-
pectacles i una setantena
de funcions; a Salt se’n fa-
ran gairebé una vintena,
que s’intercalen entre els
nombrosos compromisos
municipals; a l’Auditori,
els seus programadors
han estat prou hàbils per
aconseguir que els desti-
nin 325.000 euros i pro-
gramen més de trenta
concerts. Al Municipal
s’hi destinen 120.000 eu-
ros. I no s’hi val a dir que
ja programem en altres
espais, perquè al final
convertiran el Municipal
en un envelat de festa ma-
jor. A La Mercè, modest
però emprenedor, s’hi fan
divuit espectacles. El que
tenen en comú tots
aquests espais és que han
establert complicitats amb
altres agents, que apli-
quen fórmules imaginati-
ves, que s’ho treballen. Al
Municipal, complicitat, ni
una. Trucar a Focus, ve-
jam què tenen, pagar cai-
xet i qui dies passa anys
empeny.

E

Gran Teatre del Liceu, a través de l’Anella Cul-
tural. Destaquen de la programació els especta-
cles Urtain, de la companyia Animalario; Su
seguro servidor, Orson Welles, interpretat per
Josep Maria Pou, i Ulls de bruixa, escrit, dirigit

i produït per Joan Solana. El centre cultural La
Mercè, per la seva banda, continua en la seva lí-
nia, apostant per la potenciació de la creació ar-
tística multidisciplinària gironina, per la poesia
i per propostes alternatives.

el contrapunt
DANI CHICANO

Cap de sistema

● L’escriptor i col·la-
borador d’El Punt To-
ni Sala (Sant Feliu de
Guíxols, 1969) ha
guanyat el XIV Premi
Octavi Pellissa amb el
projecte Notes sobre
literatura, que vol ser,
en paraules de l’autor,
«un llibre a partir de
proses sobre literatura
escrites des d’un punt
de vista d’usuari».
«Es tracta de donar
una visió d’alguns
dels principals autors
i llibres que han con-
format la literatura ca-
talana moderna i que
podran llegir-se com
un repàs personal a la
nostra història literà-
ria.» Alguns textos
d’aquest recull tenen
procedències diver-
ses: des de conferèn-
cies fins a anotacions
de bloc, i en altres ca-
sos encara s’han d’es-
criure. Aquest premi,
que convoca Editorial
Empúries, s’ofereix a
un projecte de creació
literària o d’estudi o
assaig en el camp de
les humanitats. La do-
tació és de 12.000 eu-
ros. / EL PUNT

BARCELONA
L’escriptor Toni
Sala guanya el XIV
premi Octavi
Pellissa

● Badalona. La comis-
sió de treball del pla
director del futur mu-
seu del còmic i la il-
lustració de Catalu-
nya va triar ahir l’edi-
fici de la Companyia
Auxiliar de Comerç i
la Indústria de Bada-
lona com a futura seu
d’aquest museu. / J.V.

BADALONA
El museu del
còmic ja té seu


