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Companyia
Pepa Plana

PENÈLOPE

Què fa una pallassa
quan espera el seu

Ulisses?

9 i 10 d’abril, 22 h
11 d’abril, 19 h

www.laplaneta.net
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LA PLANETA

Per començar, aquest cap
de setmana una de riure
descordat, franc, el que
provoca la pallassa Pepa
Plana amb Penèlope. Es-
pecialitzada en peces per a
adults –aquesta també ho
és–, Plana ja ha triomfat a
La Planeta en ocasions an-
teriors amb l’espectacle
Julieta, una versió esbo-
jarrada del Romeu i Julieta
de Shakespeare, i el poè-
tic, però igualment diver-
tit, Hatzàrdia. A Penèlo-
pe, Plana, a partir d’aquest
personatge, la muller
d’Ulisses, es munta la seva
odissea particular.

La sala gironina, que no
ha rebaixat el nivell d’acti-
vitat malgrat la crisi, apli-
cant fórmules imaginati-
ves i establint acords amb
les companyies, reposarà
tres espectacles que es van
estrenar en la darrera edi-
ció de Temporada Alta:
Regla de tres, de Joan Ca-
sas i un dels guanyadors
del darrer premi Quim
Masó; Novembres, una
producció de la mateixa
sala, dirigida per Pere
Puig, amb textos de Dos-
toievski i Lars Norén, i
Alopexidin, una comèdia
de la companyia celleren-
ca 4 Produccions, escrita i
dirigida per Xevi Pujolràs.
En l’apartat d’estrenes
destaquen El somni d’Hèr-
mia, una adaptació d’El
somni d’una nit d’estiu, de
Shakespeare, a càrrec de
l’Aula de Teatre de la
UdG; El nen que riu, l’es-

pectacle familiar de la
companyia La Planeta, es-
crit i dirigit per Pere Puig,
que té com a intèrprets
Maria Àngels Buisac, Jor-
di Subirà i Romi Yanes, el
mateix repartiment que el

darrer espectacle, No plo-
ris, ximplet!, i Primaris,
del figuerenc Carles Ma-
llol i la seva companyia,
La Soga.

El caràcter de la sala
com a porta d’entrada per

mostrar nous treballs el
confirma la programació
dels espectacles Camara-
da K, dels mallorquins
Produccions del Mar, i
H.i.M., de la companyia
Elnacionalnoensvol.

La Planeta serà l’esce-
nari també del cicle Arrels
d’Arreu, que s’ha escurçat
a cinc concerts, quatre a la
sala i un al pati de la Casa
de Cultura, que n’és l’or-
ganitzadora.

El petit teatre estrenarà el cicle Diàlegs a Quatre Bandes, la nova obra de Carles Mallol i un espectacle familiar propi

La sala La Planeta i la Casa de Cultura
ofereixen refugi als dramaturgs gironins

PROGRAMACIÓ SALA LA PLANETA EL SEGON SEMESTRE DEL 2010

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA / CICLE GÈNERE

9 i 10/04 22.00

11/04 19.00

Penèlope Cia. Pepa Plana Pallassos per a adults

16 i 17/04 22.00

18/04 19.00

Regla de tres Cia. Les Mateixes Teatre

23 i 24/04 22.00

25/04 19.00

Novembres Cia. La Planeta Teatre

30/04 i 01/05 22.00

02/05 19.00

Alopexidin Cia. 4Produccions Teatre

04/05 20.00 Sacais Romi Arrels d'Arreu Música (flamenc)

6 i 7/05 22.00 El somni d'Hèrmia Aula de Teatre de la UdG Teatre

09/05 12.00 i 
18.00

El nen que riu Cia. La Planeta Teatre familiar

11/05 20.00 Llama i Aleix Tobías Arrels d'Arreu Música (jazz, fado, 
cançó popular)

14 i 15/05 22.00

16/05 19.00

H.i.M. Cia Elnacionalnoensvol Teatre

18/05 20.00 Neila Benbey Arrels d'Arreu Música (algeriana)

21 i 22/05 22.00

23/05 19.00

Camarada K Produccions del Mar Teatre

25/05 20.00 Carles Dénia a cinc Arrels d'Arreu Música (cant d'estil i 
cant tradicional valencià)

28/05 22.00 Diàlegs a 4 Bandes (1) Plataforma de Dramatúrgia Teatre

29/05 22.00 Diàlegs a 4 Bandes (2) Plataforma de Dramatúrgia Teatre

05/06 22.00

06/06 19.00

Primaris Cia. La Soga Teatre

11, 12, 13, 17, 
18 i 19/06

-- Els tallers El Galliner Teatre, cos, veu, 
dansa

NOVEMBRES

PENÈLOPE

KAMARADA K

DANI CHICANO / Girona

● Satori Park (Ferran
Joanmiquel), Morir sense
morir (Miquel Verdaguer)
i Granes (Josep Pujol) són
les tres peces breus que
formen la primera sessió
dels Diàlegs a Quatre Ban-
des, el dia 28 de maig. Ara
em toca a mi (Llàtzer Gar-
cia), Dilluns, dimecres i
divendres (J.B. Beni) i Tot
sobre l’Edgar (Jordi Sala)
són les peces de la segona
sessió, el dia 29 de maig.
Sílvia Escuder, Mireia Va-
llès, Cristina Cervià, Jordi
Subirà, Meritxell Yanes,
David Planas, Xevi Fàbre-
ga, Lluís Baulida i Georgi-
na Asín són alguns dels
noms dels directors i dels
intèrprets –en algun cas to-
tes dues coses– de les sis
peces de la primera edició
del cicle. Dels dramaturgs
participants, Ferran Joan-
miquel (Medinyà, 1973)
és el que darrerament ha
tingut més protagonisme,
després de guanyar l’any
passat el premi Recull (Jo-
sep Ametller) amb Dinou,
el Bartrina de Reus amb
Blau i el premi Boira de
Vic amb Riu gener. Llàt-
zer Garcia és l’altra figura
puixant; ajudant de direc-
ció de Xicu Masó, és gua-
nyador dels premis Ciutat
d’Amposta (2007) i Mar-
quès de Bradomín (2008),
entre d’altres.

● La sala La Planeta i la Casa de Cultura
són els productors del cicle Diàlegs a
Quatre Bandes, en què la Plataforma de
Dramatúrgia de les Comarques Gironines

proposa la visualització de sis muntatges
breus del mateix nombre de dramaturgs
gironins. L’estrena d’aquests sis especta-
cles serà el cap de setmana del 28 i 29 de
maig, i tant els directors com els intèrprets

són també gironins. La Planeta, durant el
segon trimestre de l’any, també té previst
estrenar la darrera obra del dramaturg fi-
guerenc Carles Mallol, Primaris, així
com la seva quarta producció de teatre fa-

miliar, El nen que riu. La programació co-
mença aquest cap de setmana amb l’es-
pectacle de l’excel·lent pallassa Pepa Pla-
na, dirigida per una altra pallassa, Nola
Rae. Presenten Penèlope. Per a adults.

Representació
de l’escriptura
dramàtica local

● El film protagonista del
cicle El Documental del
Mes aquest abril és Burma
VJ. Notícies d’un país tan-
cat, dirigit pel danès An-
ders Östergaard, que és co-
autor del guió amb Jan
Krogsgaard. El documen-
tal mostra la lluita de joves
reporters birmans per in-
formar, des d’un país sot-
mès a una despietada dic-
tadura com el seu, regit per
una junta militar, sobre la

revolta dels monjos budis-
tes, que es van enfrontar al
règim el setembre del
2007. Aquests reporters
s’exposen a la possibilitat
de ser víctimes de tortures
i ser condemnats a cadena
perpètua, però, tot i això,
amb les seves petites cà-
meres compactes insistei-
xen a mantenir el flux de
notícies, traient del país de
contraban el material que
aconsegueixen enregis-
trar, per tal que aquest re-

torni al país per satèl·lit a
través dels mitjans inter-
nacionals.

La projecció de Burma
VJ, que va ser nominat a
millor documental en
l’edició dels premis Oscar
d’aquest any, està progra-
mada per avui a l’Ateneu
de Banyoles (21 h) i el Mu-
seu del Cinema de Girona
(20.30 h), a més del dijous
dia 15 d’abril al Centre Cí-
vic de Santa Eugènia
(20 h), també a Girona.

El Documental del Mes fixa el focus
en la revolta dels monjos birmans
DANI CHICANO / Girona


