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No només de Temporada
Alta es nodreix el panora-
ma de les arts escèniques
gironines a la tardor. La sa-
la La Planeta de Girona,
que acull uns quants es-
pectacles del festival de
tardor de referència, tam-
bé manté una intensa acti-
vitat al marge d’aquest fes-
tival o col·laborant-hi. A La
Planeta, aquesta tardor,
han programat fins a 38
espectacles i més de 50
funcions, tenint en comp-
te que participa en diver-
sos cicles o es troba en de-
terminats circuits. Per
exemple, la sala gironina,
que dirigeix Pere Puig, se-
rà el marc del concert
inaugural del Festival de
Jazz de Girona, un luxe
per a aquesta ciutat, que
obre Alexis Cuadrado
Quartet, que tindrà com a
teloners Psicolab Quintet,
grup guanyador de la con-
vocatòria Jazz Fringe
d’aquest any per a noves
formacions.

Aquesta tardor la Pro-
posta de Teatre Indepen-
dent, que habitualment se
circumscrivia a l’època de
les Fires i que arriba a la
vint-i-unena edició, s’ex-
pandeix, com l’any passat,
i presenta set espectacles,
alguns dels quals també
són a Temporada Alta. En-
tre aquests espectacles
destaca Fes-m’ho tot, de
Jordi Arbonès Nif, dirigit
per Víctor Álvaro i prota-
gonitzat per Abelard Ven-
tura i Ferran Frauca. Tam-
bé El mapa no es el territo-
rio, dels madrilenys Cam-
baleo Teatro, una compa-
nyia molt creativa, d’un
prestigi notable, que es po-
drà veure a La Planeta grà-
cies al fet de pertànyer a la
Xarxa de Teatres Alterna-
tius, el mateix camí pel
qual arriba també Citizen
I, II i III, una trilogia de

creació de Chévere –com-
panyia gallega que gestio-
nava la sala Nasa de San-
tiago de Compostel·la i que
la persecució política del
PP ha obligat a clausurar–
que s’inspira en el Ciutadà
Kane, d’Orson Welles, per
explicar la vida del propie-
tari de Zara, l’empresari
gallec Amancio Ortega, i
posar el focus en els grans
imperis econòmics i els
seus efectes globalitza-

dors. Els mallorquins Es-
tudi Zero Teatre presenta-
ran a Girona, també a tra-
vés de la Xarxa, La can-
tant calba, de Ionesco.
Aquest espectacle i el Fes-
m’ho tot s’inclouen en les
jornades organitzades per
l’Associació Teatral Ama-
teur Gironina (ATAG),
que el 17 de setembre cele-
brarà la seva assemblea
(19 h) a la mateixa sala, i
que a les deu del matí ja

haurà ofert el taller La
construcció del personat-
ge, impartit per l’actriu
Marta Corral.

La proposta de La Pla-
neta i Temporada Alta co-
incideixen en els muntat-
ges Dinou, coproduït per
El Canal, la mateixa Citi-
zen, Dies de vi i roses, diri-
gida pel gironí Lluís Bauli-
da, i Molly Sweeney, de
Brian Friel, dirigit per Mi-
quel Górriz, que és el mun-

tatge guanyador de la cin-
quena edició del premi
Quim Masó a projectes de
producció teatral. Pel que
fa a Temporada Alta, Pere
Puig va confessar que li fa
especial il·lusió “tancar el
cercle” amb el Primer Tor-
neig de Dramatúrgia Cata-
lana, ja que la sala sempre
ha estat amatent als nous
autors catalans i gironins i
organitza des de fa dos
anys el cicle Diàlegs a qua-

tre bandes. Puig també va
remarcar ahir la presència
a la sala de la companyia
Los Corderos (El cel dels
tristos), de l’espectacle Jo-
sé K. torturado, un text in-
còmode pel dilema moral
que planteja sobre la tortu-
ra, i l’adaptació teatral de
la novel·la Tala, de Thomas
Bernhard, a càrrec de Juan
Navarro i Gonzalo Cunill.

Proposta de Poesia
Un altre cicle clàssic de La
Planeta a la tardor és la im-
prescindible Proposta de
Poesia, que arriba a la di-
novena edició i que està
vinculada a l’acte de lliura-
ment del premi Just Ma-
nuel Casero, que convoca
la Llibreria 22 i que cele-
brarà aquest any la trenta-
unena edició. Obrirà el foc
el Grup Proscènium, diri-
git per Joan Ribas, que si
l’any passat va fer la lectu-
ra de poemes de Salvador
Espriu, aquest any en farà
de textos de Josep Maria
de Sagarra, en l’espectacle
Sagarra sensual. En
aquest cicle llegiran els
seus propis poemes Maria
Cabrera i Manuel Forcano,
i es retrà homenatge a l’es-
criptor i col·laborador d’El
Punt Miquel Pairolí, tras-
passat recentment. L’es-
pectacle Nadir (Marta An-
gelat i Lisa Bause), sobre
un text de Quim Español, i
l’acte de lliurament del
premi, el dia 30 d’octubre,
amb la intervenció de Mer-
cè Sampietro i Eduard In-
iesta, que oferiran una ver-
sió reduïda del seu espec-
tacle Sensualitat, tanca-
ran la proposta.

Guillem Terribas, res-
ponsable de la Llibreria 22,
convocant del premi, va
explicar ahir que al Casero
s’hi han presentat un total
de 40 originals, i calcula
que un 90% són d’autors
gironins, cosa que repre-
senta quatre obres més
que l’any passat. ■

La sala La Planeta presenta una programació de tardor intensa amb Temporada
Alta, la Xarxa de Teatres Alternatius i les propostes de teatre independent i poesia
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Tardor planetària
15/09 22.00 Alexis Cuadrado Quartet Festival de Jazz de Girona
16/09 21.00 Fes-m'ho tot Teatre de la Cloaka (1)
17/09 21.00 La cantant calba Estudi Zero Teatre (1)
18/09 18.00 
23 i 24/09 21.00 El mapa no es territorio Cambaleo Teatro (1)
25/09 18.00
24/09 12.00 Viatge als cinc continents Cia. Alma i la Mar (2)
25/09 12.00 Contes per menjar Cia. Joan Boher (2)
25/09 19.30 La força de la voluntat... Cia. Assumpta Mercader (2)
30/09 i 01/10 21.00 Dinou La Planeta (1)
02/10 18.00
3, 10, 17 i  

1r Torneig de Dramatúrgia Temporada Alta24/10 20.00
14, 21 i 28/11 
07/10 21.00 José K. Torturado Carles Alfaro
11/10 21.00 No sé si... Marta Carrasco
15/10 21.00 Els comptes de la lletera Indi Gest
20/10 21.00 Tala J. Navarro i G. Cunill
22/10 21.00 El rumor del incendio Lagartijas Tiradas al Sol
23/10 18.00
27/10 20.00 Sagarra sensual Grup Proscènium / P. Poesia
28/10 21.00 Citizen I Chévere (1)
29/10 18.00 Maria Cabrera Proposta de Poesia
29/10 21.00 Citizen II Chévere (1)
30/10 18.00 Citizen III Chévere (1)
30/10 12.30 Premi Just Casero Llibreria 22
31/10 20.00 Homenatge Miquel Pairolí Proposta de Poesia
01/11 18.00 Nadir M. Angelat i L. Bause / P. Poesia
4 i 5/11 21.00 Dies de vi i roses Lluís Burset (1)
06/11 18.00
05/11 18.00 Manuel Forcano Proposta de Poesia
11/11 21.00 La ciutat Sala Beckett
13/11 18.00 Groucho me enseñó... Damià Barbany
17/11 21.00 El cel dels tristos Loscorderos
19/11 21.00 Los hijos se han dormido Daniel Veronese
20/11 18.00 
25/11 21.00 Burundanga Flyhard Prod.
2 i 3/12 21.00 El tiempo todo entero Romina Paula
05/12 21.00 Molly Sweeney Miquel Górriz (1)
07/12 21.00 Els dolents Manel Barceló
10/12 21.00 Cock Lluna Nova
11/12 18.00

Programació de la sala La Planeta. Tardor 2011

Venda anticipada d'entrades a partir 
de l'1 de setembre
Temporada Alta: abonaments 13 de 
setembre/ entrades 15 de setembre
(1) 21a Proposta de Teatre Indepen-
dent 
(2) Festival de Narració Oral de Girona 
i Entorn

Fes-m'ho tot

Dinou

Burundanga


