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Carles Canut coneixia
Santiago Sobrequés i Jau-
me Vicens Vives com els
autors dels manuals que
havia hagut d’estudiar du-
rant el batxillerat, però no
esperava descobrir-los tan
pròxims, tan humaníssi-
mament feliços o ansiosos
o desenganyats, a través
de la correspondència que
van intercanviar des de la
joventut fins als anys més
difícils de la Guerra Civil i
del règim franquista.
Aquelles cartes van ser
una revelació, va confes-
sar ahir l’actor i director
de la Fundació Romea,
que de seguida va conce-
bre la idea de produir un
espectacle basat en la rica
relació epistolar dels dos
historiadors gironins con-
vençut del seu interès més
enllà de l’àmbit local. His-
tòria d’una amistat, la lec-
tura dramatitzada d’aque-
lles cartes, s’estrenarà el
16 de gener de l’any que ve
al Teatre Municipal de Gi-
rona, en una funció única,
i el 27 de febrer es podrà
veure també al Teatre Ro-
mea de Barcelona. El
muntatge, interpretat
pels actors Jordi Boixade-
ras i Abel Folk, es basa en
la correspondència que
Sobrequés i Vives van in-

tercanviar entre 1929 i
1960 i que l’any 2000 va
recollir en volum, amb el

mateix títol, la historiado-
ra Mercè Morales, que
també participarà en la re-

creació escènica del diàleg
epistolar com a narradora.
“Aquesta és una iniciativa
pionera al món, perquè
mai abans una lectura dra-
matitzada ha fet pujar a
l’escenari dos historia-
dors”, s’enorgullia ahir
Morales, que està acabant
d’ultimar amb Canut el gu-
ió d’un espectacle que po-
sa en evidència també el
temperament dels dos
amics: irònic Sobrequés,
elegant Vicens.

A l’escenari es recrea-
ran dues atmosferes: la
taula de treball de Vicens
Vives, encarnat per Abel
Folk, i el racó de descans
de Sobrequés, a qui dona-
rà veu Jordi Boixaderas,
amb l’espai neutre de la
narradora al mig, i al llarg
de poc mes d’una hora els
actors aniran llegint unes
cartes que reconstrueixen
vivament la Girona dels
anys quaranta i cinquan-
ta, les passejades domini-
cals per la Gran Via, els
partits de futbol a Vista

Alegre, però també les in-
quietuds per la mesquine-
sa governativa, els afanys
per la seva activitat pro-
fessional, els esforços per
sobreposar-se a la medio-
critat imperant. Coprodu-
ïda pel Romea i l’Ajunta-
ment de Girona, Història
d’una amistat permet in-
troduir-se en la intimitat
de “dos dels més grans his-
toriadors del segle XX pe-
ninsular”, afirma Mercè
Morales. ■

Un espectacle recrea l’amistat de Vicens i
Sobrequés a través del seu epistolari
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Sobrequés i Vicens Vives (a la dreta), a bord del vaixell
amb què van viatjar cap a Amèrica, l’any 1934. ■ ARXIU

Jordi Boixaderas
i Abel Folk seran
els actors del
diàleg, que
s’estrena el 16 de
gener a Girona

L’Orquestra de Girona
(OdG), sota la direcció
musical de Stanislav Ste-
panek (concertino), pre-
senta demà (12h), a la sala
de cambra de l’Auditori de
Girona, l’espectacle fami-

liar La maleta voladora i
altres músiques, amb el
qual enceta la seva tempo-
rada a l’Auditori de Giro-
na. A partir d’un conte
proposat per l’actor i nar-
rador, David Planas, que
també actua a l’especta-
cle, l’OdG es proposa pro-
moure el coneixement de
la música clàssica entre la
mainada, amb la interpre-
tació de peces significati-
ves composades per Henri
Purcell (Suite Abdelazer),

J.S. Bach (ària de la Suite
en Re M), Pachelbel (Ca-
non i Giga), Puccini (Cri-
santems), Mascagni (In-
termezzo de La cavalleria
Rusticana) i Grieg (Hol-
derg Suite). La selecció de
les obres s’ha realitzat per
la “seva poderosa qualitat
musical i descriptiva”, que
pels adults resultaran
molt reconegudes, i per als
menuts serà una manera
divertida de descobrir-
los. ■

Un espectacle familiar de l’OdG
L’orquestra gironina
inicia la temporada a
l’Auditori amb ‘La
maleta voladora’
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L’actor David Planas, narrador de l’espectacle ■ ARXIU

Can Trincheria d’Olot serà
l’escenari avui (18.00 h)
de la presentació del nú-
mero 8 de la revista Les
Garrotxes, que protago-
nitzen el carrilet d’Olot, el
Tren Pinxo de Banyoles i el
tren de Sant Joan. L’acte
s’emmarca en la celebra-
ció del centenari de l’arri-
bada del carrilet a Olot. ■
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El volum 8 de
‘Les Garrotxes’,
avui a Olot

El clown gironí Pere Hosta
estrena avui (a les 12 del
migdia i a 2/4 de 2 de la
tarda, a la rambla de la Lli-
bertat) a Girona l’especta-
cle de carrer Postal Ex-
press, amb el qual va gua-
nyar el premi Off de Calle
de les festes del Pilar de
Saragossa d’aquest any.
Hosta, que compta amb
Sophie Borthwich en la di-
recció, assegura que en
l’espectacle “resseguirem
l’arquitectura urbana
amb una carta, redesco-
brirem totes les bústies

del nostre carrer i els por-
tals dels nostres destina-
taris a través d’un perso-
natge entranyable, diver-
tit i absurd. Un espectacle
de clown contemporani;
en què l’humor subtil es fa
present en cada entrega”.
Pere Hosta, caracteritzat
de carter, és un dels dos
protagonistes d’aquest es-
pectacle, l’altre és el ma-
teix públic, al qual el car-
ter requerirà la col·labora-
ció per fer el repartu i es
convertirà inopinada-
ment en el destinatari de
les cartes o paquets que
surten de la seva maleta.
Hosta fa un pas més en la
consolidació del seu pro-
jecte personal de teatre
d’humor, després d’espec-
tacles com Tal com sóc
(2005) i Out! (2008). ■

Hosta fa el
‘repartu’ a
Girona
El clown gironí
estrena avui a la
ciutat l’espectacle
‘Postal Express’

Dani Chicano
GIRONA

El clown gironí Pere Hosta, en acció ■ D. BALAGUER


