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EL FESTIVAL CATALÀ D’ESTIU DE LES ARTS ESCÈNIQUES

● Els espectacles Pinsans
i caderneres, produït pel
Centre d’Arts Escèniques
El Canal, i El ángel exter-
minador, produït per la
saltenca Bitó Produccions,
són les dues aportacions
gironines al cartell del
Grec d’aquest any.

Xavier Albertí és el di-
rector de Pinsans i cader-
neres, un espectacle musi-
cal amb textos de Narcís
Comadira, en què actuaran
el mateix Albertí, el tenor
Miquel Cobos, les mezzo-
sopranos Marisa Martins i
Titon Frauca, el pianista
Efrem Garcia, els actors
Oriol Genís i Xavier Pu-
jolràs, la soprano María
Hinojosa i el baríton Enric
Martínez-Castignani.
També hi col·labora el Cor
del Conservatori de Giro-
na. Albertí, continua la se-
va línia artística habitual i
planteja Pinsans i cader-
neres com un joc escènic
amb les partitures llegades
per Josep Anselm Clavé,
Morera, Toldrà, Montsal-

vatge, Mompou i Pahissa,
entre altres compositors.
La peça, que s’estrenarà el
proper 14 de juny al Teatre
Municipal de Girona, es
podrà veure del 30 de ju-
liol al 3 d’agost al Teatre
Romea, i els dies 23 i 24
d’octubre al Festival Inter-
nacional Cervantino de
Guanajuato, a Mèxic.

D’altra banda, Joan Ollé
dirigirà la producció de
Bitó Produccions –en co-
producció amb el Grec– El
ángel exterminador, una
adaptació teatral del film
homònim de Luis Buñuel,
que ha signat Julie Ser-
mon, col·laboradora habi-
tual de Joan Ollé. De la
música, se n’ha fet càrrec

Jordi Sabatés. El reparti-
ment és força llarg, amb
noms importants, com ara
Rosa Renom, Ricard Bor-
ràs, Mireia Aixelà, Isabe-
lle Bres, Pere Eugeni Font,
Manuel Carlos Lillo i Àn-
gels Poch, entre altres ac-
tors destacats. Del 10 al 13
de juliol al Teatre Grec de
Barcelona.
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«Pinsans i caderneres» i «El ángel
exterminador» són l’aportació gironina

El repartiment de Pinsans i caderneres. Hi falten María Hinojosa i Enric Martínez. / D. RUANO


