
SERGIO PARRA

Racionalisme contra empirisme;
de la trobada dels dos filòsofs en
sorgeix un pols interpretatiu entre
Josep Maria Flotats (que s’estrena a
Salt) i Albert Triola com a Pascal.
� DIA: 17 de gener, a les 19.00h.
� PREU: 20 - 24 €.

�

descartes con pascal
Flotats, per primer cop a Salt

fa relativament poc que només
temporada alta hauria pogut unir
a salt noms com krystian lupa,
Àlex rigola, Josep m. flotats, pa-
trice thibaud, Julio manrique, Jo-
sep m. benet i Jornet o carol lópez
en una sola programació. però el
nou projecte de l’escena catalana
transfronterera i l’empenta pro-
ductora del canal de salt i bitó ha
fet que s’hagi presentat el que és,
possiblement, el programa més
ambiciós del teatre de salt fora
del festival teatral per excel·lència
les nostres comarques.

i és que dels 18 espectacles que
es presentaran a salt hi ha diverses
estrenes - com la de Fin de partida,,
del prestigiós director polonès
krystian lupa, que es representa
per primer cop a catalunya -, di-
verses coproduccions i un ampli
ventall de propostes per a públic fa-
miliar. d’aquestes propostes, 16
s’han inclòs dins el projecte esce-
na catalana transfronterera (ect),
que després de posar-se en marxa
aquesta tardor amb un resultat
força engrescador, continua tre-
ballant per crear un espai d’exhi-

bició i producció compartit a un
costat i altre de frontera.

dues de les propostes de primer
nivell que es podran veure tant a
salt com a perpinyà són Cocorico
i Le cri. en el primer cas, suposarà
la tornada a Girona del gran mim
patrice thibaud, actor estrella de la
companyia de Jérôme deschamps
i macha makeïeff, i que va triom-
far a temporada alta l’any passat

amb Les étourdis. Le cri és una
peça de dansa de la companyia
francoalgeriana nacera belaza.

com es va avançar ahir en pre-
sència dels alcaldes de salt i per-
pinyà - iolanda pineda i Jean -
marc pujol - i els directors artístics
de la ect - salvador sunyer i do-
mènech reixach - a salt també
s’hi podran veure dues coproduc-
cions del canal. la primera és

Dues dones que ballen, un text de
Josep m. benet i Jornet dirigit per
Àlex rigola i interpretat per anna
lizaran i alícia pérez; la peça farà
temporada posteriorment al lliu-
re. la segona és una producció del
teatro de la abadía coproduïda,
entre d’altres, per el canal: Fin de
partida, el primer beckett del re-
putat director krystian lupa.

també passaran per salt algunes

de les propostes més destacades de
la temporada teatral, com ho són
El encuentro de Descartes con Pas-
cal Joven, dirigida i interpretada per
Josep m. flotats (que visitarà salt
per primer cop). Julio manrique
torna dirigint tres propostes: La for-
ma de les coses (premis butaca a
millor espectacle de petit format i
millor director), American Buffalo,
i Product, vista ja a la planeta.

SALT |MARTA PALLARÈS

Salt acull Rigola, Lizaran,
Manrique, Lupa i Flotats
L’espectacular programa pel primer semestre de 2010 s’inclou dins el

projecte de l’Escena Catalana Transfronterera que es fa amb Perpinyà
�

GENER A JUNY 2010
SALT

PROGRAMACIÓ TEATRE
SALT - ECT PERPINYÀ

�� EL PROGRAMA PER AL PRIMER SEMESTRE 2010

Propostes al Teatre de Salt i Escena Transfronterera
TOTA LA PROGRAMACIÓ DE SALT I ACTES DESTACATS DE PERPINYÀ

17 gener, 19h El encuentro de Descartes con Pascal Joven Dir. Josep Maria Flotats

29 gener, 21h Product Dir. Julio Manrique / Cia. La Troca

6 febrer, 21h Petita feina per a pallasso vell Dir. Ramon Simó / CAET i Bitó Prod.

27 febrer, 21h Cocorico Patrice Thibaud i Philippe Leygnac

13 març, 21h American Buffalo Dir. Julio Manrique / Teatre Lliure

16-17 abril, 21h Dues dones que ballen Dir. Àlex Rigola / Teatre Lliure i El Canal

24 abril, 21h La forma de les coses Dir. Julio Manrique / T. Lliure i La Troca

9 maig, 19h Boulevard De Carol López / La Villarroel

4-5 juny, 21h Fin de partida Dir. Krystian Lupa / La Abadía i El Canal

20 març, 21h Le Cri Cie. Nacera Belaza

29 maig, 21h Dansalt 2010 Nou Espiral

22 maig, 21h Las Migas: «Las reinas del matute» Presentació del disc, amb Sílvia P. Cruz

27 desem., 12h Pippi Langstrump Cia. Lazzigags

21 feb., 12 i 18h Pagagnini Cia. Yllana i Ara Malikian

7 març, 18h Sincola Cia. Quelli di Grock

11 abril, 18h Ovni Farrés Brothers i Cia. 

2 maig, 18h La vuelta al mundo en 80 cajas Cia. Markeliñe

16 maig, 18h En Joan sense por Cia. EGOSpetits

15 gener, 20.30 Pénélope ô Pénélope De Simon Abkarian

23 gener, 20.30 L’amante anglaise, de Marguerite Duras Dir. Marie - Louise Bischofberger

5 març, 20.30 El Ball, d’Irène Némirovsky Dir. Sergi Belbel / TNC i C. Dra. Nacional

16 març, 20.30 Fragments matériels d’una vie d’errance... Cia. Med Inspiration

17 - 20 març Tilt Festival 2010 Festival d’Arts Digitals

3 - 31 juliol Festival Les Estivales «Dunas», Django Reinhardt

TEATRE

DANSA

PACO AMATE

Tres dels millors pallassos del
país (Jordi Martínez, Monti i Claret
Papiol) es posen a les ordres de
Ramon Simó per reivindicar el clown,
figura entranyable i melangiosa.
� DIA: 6 de febrer, a les 21.00h. 
� PREU: 17 -20 €.

�

petita feina pallasso vell
Una producció del CAET i Bitó

CÉLINE AUBERTAIN

Una deliciosa peça de teatre
gestual i musical que va triomfar al
festival d’Edimburg, a càrrec de
l’actor fetitx dels creadors francesos
Jérôme Deschamps i Macha Makeïeff.
� DIA: 27 febrer, a les 21.00h. 
� PREU: 15 - 18 €.

�

cocorico
Del magnífic mim Patrice Thibaud 

ROS RIBAS

Aquesta peça de David Mamet,
duta al cinema per Dustin Hoffman,
parla amb brillantor de la fidelitat a
un mateix a través dels actors Ivan
Benet, Pol López i Marc Rodríguez.
� DIA: 13 març, a les 21.00h. 
� PREU: 17 - 20 €.

�

american buffalo
Julio Manrique torna a la direcció

ROS RIBAS

Josep M. Benet i Jornet enfronta
Anna Lizaran i Alícia Pérez, sota la
direcció d’Àlex Rigola. Dues dones
entre maduresa i vellesa parlen de la
indiferència que les envolta.
� DIA: 16 i 17 d’abril, a les 21.00h. 
� PREU: 20 - 24 €.

�

dues dones que ballen
Nova producció del Lliure i El Canal

«fin de partida», de krystian lupa
Estrena d’un Beckett dirigit per un dels millors directors d’Europa
El prestigiós dramaturg polonès, vell conegut de Temporada Alta, presenta

a Salt aquesta estrena a Catalunya, produïda del Teatro de la Abadía amb la
col·laboració del Canal. Beckett hi apareix més poètic i humorístic que mai.
� DIA: 4 i 5 de juny, a les 21.00h. � PREU: 20 - 24 €.

�

DIARI DE GIRONA

MÚSICA

PÚBLIC FAMILIAR

PROPOSTES DESTACADES DEL TEATRE DE PERPINYÀ

TELEVISIÓ Canal + dedica una
programació especial centrada en el
comiat del jugador de golf Tiger Woods
El canal digital Golf + ha preparat una sèrie de reportatges
i programes que repassen la vida i la trajectòria del que
s’ha considerat com a millor golfista del món. �47

FETS I GENT Una dona nepalesa
mare de 25 nens trenca totes les
estadístiques de natalitat 
Al Nepal la mitjana de fills és de 3,1 nens. L'esfor-
çada mare va donar a llum tots els seus fills en el
seu habitatge sense metges ni llevadores. �39

Cultura i Societat

dijous, 17 de desembre de 2009 Diari de Girona 
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