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TEATRE

Els boscos
de David Mamet
Teatre Municipal de Girona
Divendres 20 a les 21h. 6/10/14€.

DdeG
Un home i una dona deixen la
ciutat per passar un cap de set-
mana a la casa de vacances d’ell,
enmig d’un bosc al costat d’un
llac. En Nick i la Ruth viuen l’ini-
ci d’un idil·li, però els antagonis-
mes entre ells dos emergeixen i
irromp en escena una explosió
de violència física i psicòlogica. 

Amb Els boscos, David Mamet
va escriure un drama poètic so-
bre l’heterosexualitat que explo-
ra la dificultat de les relacions en-
tre home i dona que traspua, mal-
grat tot, fe en la naturalesa hu-
mana.

El director d’aquesta propos-
ta teatral, Julio Manrique, ha con-
fiat aquesta «obra insòlita, fasci-
nant i pertorbadora» –segons les
seves paraules– a Cristina Gene-
bat i Marc Rodríguez.  Manrique
llegeix Els boscos com una trama
que parla, en definitiva, «de l’e-
norme dificultat que ens suposa,
simplement, estar amb “l’altre”».

Non solum. De Jorge Picó i Ser-
gi López. Demà a les 21h. Teatre
de Salt. 18€.

Una nova oportunitat per gau-
dir del mestratge escènic de Ser-
gi López. Non solum es va estre-
nar en aquest mateix teatre dins
el Festival Temporada Alta 2005,
i després ha fet gira per Catalu-
nya i França, on ha fet tempora-
da a París amb la seva versió en
francès.

Es tracta d’una comèdia exis-
tencial protagonitzada per un
home sol que es multiplica per
respondre a una pregunta: què
està passant aquí? I mentre els es-
pectadors riuen, a un dels homes
multiplicats li agafa per riure de
res. Un altre canta una cançó. Un
altre explica la seva primera ve-
gada amb un extraterrestre. La
resta s’enfada quan s’adona que
tots són un mateix.  Viatgen junts
amb una dona adormida dins d’u-
na caixeta, buscant el paradís on
totes les preguntes tenen res-

posta i el dolor quasi no existeix.
El seu destí és dubtar de tot... 

Una obra que confirma que
Sergi López és un autèntic animal
d’escenari, un actor capaç de mul-
tiplicar-se, de sorprendre, de
transformar-se i de fascinar.

Hot Burrito. De Joan Estrader i
Cristina Medina. Diumenge 15 a
les 19h. Sala La Planeta de Giro-
na. 12€.

Pez en raya torna a Girona
amb el seu nou espectacle. La
companyia, amb un llenguatge
inconfusible, s’ha sabut fer un
lloc tant en els ambients de culte
com en els que només busquen
la pura i simple diversió. Hot Bu-
rrito és, segons la companyia,
«un homenatge a tota la gent que
compra, ven, canvia o lloga bu-
rrades a paquets de quilo».

Volumen 2. Pre-estrena, amb la
Societat Doctor Alonso. Dijous 19
a les 21h. Auditori de La Mercè
de Girona. 3€.

Una pista de ball, llums de co-
lors, un dj , música... Una dona ba-
lla cada tema, en relació directa
amb la m úsica i els espectadors.
De tant en tant, hi ha un accident
poètic: paraules, objectes, perso-
nes... transformen el lloc.

La Societat Doctor Alonso està
dirigida pel director escènic
Tomàs Aragay i la ballarina i dra-
maturga Sofia Asencio. En el seu
treball barregen gèneres, formes
escèniques i tipus de gent dife-
rent creant la seva pròpia forma
d’habitar l’escenari. L’espectacle
és la presentació d’un treball que
s’ha gestat en una residència de
creació que ha tingut lloc al Cen-
tre Cultural la Mercè.

Ai, Carmela! De José Sanchis
Sinisterra. Avui a les 22h. Teatre
de Blanes. 10€.

La història de Carmela i Pau-
lino, dos actors còmics republi-
cans que, en el temps de la Gue-
rra Civil, es perden als territoris
controlats pel bàndol nacional.
Allà són detinguts i tancats en un
col·legi amb altres presoners.
Una història conmovedora, i un
dels millors textos de la drama-
túrgia espanyola contemporània.

El 58. Amb la Cia. La Minúscu-
la. Divendres 20 a les 22h. Local
Polivalent de Vilablareix. 6€.

L’acció té lloc als anys 40, en
una parada d’autobús allunyada
de tot. Un camí porta al poble, l’al-
tre al quiosc. Els personatges es-
peren l’autobús 58, que els ha de
dur a la ciutat.

Les propostes teatrals se centren en les relacions entre persones 

Individus en companyia
El Superbarber de
Sevilla
Teatre de Blanes
Diumenge 15 a les 18h. 6€.

DdeG
Amb l’acompanyament d’un
piano, una flauta i un contra-
baix, Figaro, un barber trape-
lla i descarat que viu a Sevilla
explica com s’ho va fer per bur-
lar la vigilància del vell Barto-
lo, un home avar i malcarat; i
com va aconseguirque el seu
patró, el comte d’Almaviva i la
seva estimada, la jove Rosina,
es poguessin trobar i casar. 

La companyia Tricicle pro-
posa una versió plena d’enginy
de l’òpera bufa Il barbiere di Si-
viglia, la més cèlebre de Gioa-
chino Rossini. Un espectacle
musical en català per a maina-
da a partir de 8 anys

Trinxant sabates Amb Xip
Xap. Demà a les 12.30h. Pati de
l’Ajuntament de Sant Jordi Des-
valls. Gratuït.

Espectacle d’animació a l’ai-
re lliure, per a tota la família.

Zeppelin. Amb La Baldufa.
Demà a les 18h. Davant el Lo-
cal Social de Medinyà. Gratuït.

Un sorprenent espectacle
de carrer protagonitzat per tres
pioners de l’aviació.

Girafes. Amb Xirriquiteula
Teatre. Diumenge 15  a les
11.30 i les 17h. Plaça de la Fira
de Campllong. Gratuït.

Proposta amb música, ele-
gant i d’atmosfera onírica.

Eureka. Amb El Cau de l’U-
nicorn. Diumenge 15 a les 18h.
Teatre Casino Llagosterenc de
Llagostera. 3,80 €.

Espectacle musical de tite-
lles amb llum negra.

INFANTIL

El Tricicle proposa
una nova versió de la
cèlebre òpera bufa
de Gioachino Rossini

SERGI LÒPEZ. L’actor omple l’escenari amb la seva presència a «Non solum».




