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● La doctrina del shock
✰✰✰✰ Molt bona
● Dir.: Michael Winterbottom i
Mat Whtiecross.
● A partir d’un estudi de Naomi
Klein aquest imprescindible docu-
mental explora el mite del triomf
democràtic del capitalisme i esde-
vé un apassionant relat de terror.

Les pel·lícules

● Todos vosotros sois capitanes
✰✰✰✰ Molt bona
● Dir.: Olivier Laxe.
● Film hipnòtic que reflexiona so-
bre el poder absorbent de les imat-
ges i del cinema, una petita joia
(opera prima) a mig camí entre la
no-ficció i el cinema d’aventures.

● El árbol
✰✰✰✰ Molt bona
● Dir.: Julie Bertuccelli.
● Història al voltant del desarre-
lament real i sentimental d’una fa-
mília que viu al costat d’una figue-
ra acollidora i alhora venjativa que
captiva per la seva senzillesa.

● X-Men: Primera generación
✰✰✰ Bona
● Dir.: Matthew Vaughn.
● Preqüela de la saga X-Men que
pren la crisi dels míssils cubans en
una excusa per transformar la
franquícia en un succedani dels
films de James Bond i s’entrega als
focs d’artifici de les superproduc-
cions contemporànies, però amb
un simpàtic esperit retro, meitat
Doctor No meitat Flash Gordon.

✰✰✰✰✰ Excel·lent ✰✰✰✰ Molt bona ✰✰✰ Bona
✰✰ Regular ✰ Dolenta

● Screaming men
✰✰ Regular
● Dir.:Mika Ronkainen.
● Documental que retrata el di-
rector d’un cor d’homes que en lloc
de cantar es dedica a cridar. Fora
de descobrir-nos l’existència
d’aquesta peculiar banda, el film
no brilla gaire com a pel·lícula.

● ¡Qué dilema!
✰✰ Regular
● Dir.:Ron Howard.
● Film de vegades torbador, fins i
tot inquietant, a mig camí entre la
comèdia negra d’infidelitats i el
drama personal d’un home obsedit
per l’aventura amorosa de la dona
del seu millor amic. Malaurada-
ment, no acaba de trobar el to just.

LAURA SERRA

BARCELONA. El Centre d’Arts Escè-
niques de Girona-Salt el Canal
afronta la temporada en què s’ha de
fer major d’edat. Ahir el seu direc-
tor, Salvador Sunyer, va posar les
cartes sobre la taula en la presenta-
ció de la nova temporada: va anun-
ciar el fitxatge d’Àlex Rigola com a
director resident, va confirmar la
inauguració de la nova seu del tea-
tre el mes de febrer i, en definitiva,
va assenyalar les bases per conver-
tir Girona en “la capital teatral del
sud d’Europa”. El projecte és molt
ambiciós, però la feina feta des d’El
Canal en els últims quatre anys és
excepcional. Sunyer va presentar de
credencials els resultats de la tem-
porada passada, en què van assolir
103.000 espectadors i van fer 400
funcions amb només 1,6 milions
d’euros de pressupost (dels quals
600.000 són de la Generalitat).

“Aquest és l’últim any del perío-
de provisional, en el qual El Canal
no tenia ni entitat jurídica ni seu. A
partir d’ara hauria d’engegar la ve-
locitat de creuer”, va apuntar Salva-
dor Sunyer, i es va encarregar de re-
cordar que al novembre acaba la se-
va etapa com a director del Centre
d’Arts Escèniques. Ara les quatre
administracions que hi participen
(Generalitat, Diputació de Girona i
els ajuntaments de Salt i Girona,
aquests tres últims amb governs
que canvien de color) hauran de de-
cidir quin serà el futur d’El Canal.
Sunyer va obrir la porta a continuar
“si el projecte és clar i hi ha prou re-
cursos”, però no a qualsevol preu.

Plataforma d’exportació
El projecte, Salvador Sunyer fa anys
que el té plantejat, esperant el su-
port definitiu de la Generalitat. Les
claus passen perquè El Canal es
consideri un centre nacional espe-
cialitzat en autoria catalana, que si-
gui la plataforma d’internacionalit-
zació del teatre català, que assolei-
xi bons resultats de taquilla amb es-
pectacles per a tots els públics i
converteixi Girona-Salt en una zo-
na on s’instal·lin els creadors i des
d’allà exportin els seus espectacles.
El Canal ja està treballant en xarxa
amb centres europeus –aquest any
té diverses coproduccions interna-
cionals i sobretot amb el Théatre de
l’Archipel de Perpinyà (participarà
en la inauguració del teatre al no-
vembre)–, i a través del festival
Temporada Alta s’ha situat en el
mapa de l’escena europea. La incor-
poració de Rigola també accentua

aquesta vessant internacional. El
fins ara director del Lliure hi farà un
taller de dos mesos i estrenarà una
obra, Coriolà, que podria inaugurar
el nou teatre d’El Canal al febrer.

El nou director general de Pro-
moció i Cooperació Cultural, Jordi
Cabré, va agafar-li la paraula i va
sentenciar que “sí que són impor-
tants les persones que hi ha al cap-
davant” de les institucions. A més
del vot de confiança cap al director,
Cabré va assegurar que El Canal és
un centre estratègic per a la conse-
lleria, i un model en la seva gestió.

L’equilibri de les coproduccions
La temporada del Centre d’Art d’El
Canal es presenta sucosa. Hi ha tret-
ze espectacles programats, dels

El Canal de Girona es prepara
per al gran salt internacional

ARTS ESCÈNIQUES

El Centre d’Arts Escèniques obrirà nova seu i fitxa Àlex Rigola de resident

Inauguració
‘Un fràgil
equilibri’
d’Edward
Albee, dirigit
per Mario Gas

quals 8 són d’autoria catalana,
gairebé totes són coproduccions,
la fórmula per treure més rendi-
ment dels recursos i, a la vegada,
poder assegurar-se l’exhibició
dels espectacles per diferents te-
atres d’Europa.

Un fràgil equilibri d’Edward
Albee dirigit per Mario Gas inau-
gurarà la temporada. Entre els
noms catalans més destacats hi
ha Carles Santos, Antonio Calvo,
que dirigeix El canigó de Jacint
Verdaguer, Pau Miró, Oriol
Broggi amb el grup Electrotoy-
lets, Ferran Joanmiquel, Pere
Hosta i els internacionals Pee-
ping Tom, Aurélia Thiérre i De
Zimmermann & De Perrot. Un
luxe, i a Salt.e

GIRONA-PERPINYÀ
‘Murmure des murs’ de la Cia.
d’Aurélia Thierée és una de les
coproduccions d’El Canal amb
l’Archipel de Perpinyà. CIE.AURÉLIA

THIERRÉE

El director del Centre d’Arts Escè-
niques de Girona va presentar ahir
la pròxima temporada i el fitxatge
d’Àlex Rigola, però també el seu
projecte internacional per al qual
va reclamar l’ajut de la Generalitat.


