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PORTEM ELS MILLORS POETES
DEL SEGLE XX A LES ESCOLES

“La poesia és la meva
assignatura pendent”

Sóc lectora habitual de
novel·les però mai no
trobo el moment de llegir
poesia. De fet, és la meva
assignatura pendent i la
col·lecció Els millors
poetes del segle XX que
ofereix l’ARA és una
oportunitat per posar-hi
remei. Tot i que els meus
fills encara són molt
petits, crec que a tota la
família ens anirà bé ampliar els coneixements en
literatura catalana. He decidit que la segona
col·lecció arribi a l’escola Manel Ortiz de Juneda,
perquè és el poble dels meus pares i perquè encara
hi tinc família.

TERESA TORRENT
OFTALMÒLOGA

“He descobert la poesia
a partir de bons consells”

He descobert la poesia de
manera autodidacta a
partir de bons consells.
M’agrada llegir estils de
poesia diferents i per això
crec que la col·lecció Els
millors poetes catalans
del segle XX que ofereix
l’ARA és una bona ocasió
per disposar d’aquests
volums a un preu
raonable i assequible.

Regalo la col·lecció a l’IES Josep Maria Quadrado de
Ciutadella, a Menorca, perquè és un centre que ha
fet una feina docent important a favor de la llengua
i la literatura catalanes.

BEP JOAN CASANOVAS
PERIODISTA

REGALA’T POESIA
REGALEM-LA A LES ESCOLES

Informa-te’n al 902 570 941
elsmillorspoetes@ara.cat
www.elsmillorspoetes.cat

TEATRE

Cinc escriptors retraten cinc dècades
de Barcelona al Círcol Maldà

El Círcol Maldà reobre les portes
amb Un dia d’aquests. L’espectacle
posa en escena textos escrits per
Eduardo Mendoza, Miquel de Pa-
lol, Monika Zgustova, Julio Wallo-
vits i Flavia Company.

veí de la Barcelona dels anys 90 que,
en plena revolució del turisme de
masses, s’endinsen en un còmic de-
bat sobre la veracitat de les explica-
cions sobre l’obra de Gaudí. Al cap
i a la fi, “tot és una excusa perquè du-
es persones s’arribin a conèixer”,
explica Eduard Fernández, director
de La velocidad, de Julio Wallovits.

Monika Zgustova ha escrit La pi-
anista, en què una jove (Asun Pla-
nas) que treballava sense contrac-
te i que s’ha vist sense feina ni in-
demnització es retroba amb un bro-
ker (Chisco Amado) que sembla
tenir la millor solució. Però, immer-
sos en el capitalisme salvatge de
l’entrant del nou segle, les coses no
són sempre el que semblen. Es trac-
ta d’una paràbola sobre “com la gent
es desenvolupa en la crisi i sobre
l’ètica, que hi va íntimament lliga-

da”, recalca l’autora. Evelyn Aréva-
lo i Adrià Aubert són els encarregats
de la direcció i els impulsors, junta-
ment amb Tosar, de l’espectacle.

L’espectacle el tanca Adéu,
d’Eduardo Mendoza, amb direcció
de Rosa Novell. Montse Pérez, Víc-
tor Pi, Amado i Vilardebò interpre-
ten els personatges implicats en la
producció d’un film sobre Gaudí.
Tot plegat derivarà en un monòleg
sobre la desintegració del món de la
cultura. Mendoza considera que Un
dia d’aquests “sembla una obra por-
tada per una sola mà, però amb dife-
rents tons”. L’espectacle, concebut
a partir d’autors que cultiven més la
narrativa que el teatre, ha requerit
una important feina d’escenificació.
Tot i així, Tosar no descarta que pu-
gui ser l’última temporada teatral
del Círcol Maldà.e

VICTORIA NAVARRO
BARCELONA. Tres joves preocupats
pel seu futur i una ouija són els ele-
ments que componen Un joc amb el
temps, el text que Miquel de Palol ha
creat per retratar la dècada de 1970
a Barcelona i el primer dels cinc re-
lats breus d’Un dia d’aquests, l’obra
que s’escenificarà a partir d’avui al
Círcol Maldà. La nova producció de
Pep Tosar combina text, dramatúr-
gia i música per reflectir la transfor-
mació de Barcelona des del 1970.
L’espectacle es fragmenta en cinc
històries independents escrites per
a l’ocasió per cinc autors diferents,
que fan una fotografia de cadascuna
de les últimes cinc dècades a la capi-
tal catalana.

A Un joc amb el temps, tres joves
busquen respostes sobre el seu futur
més immediat, en aquell moment
condicionat per la fi de la dictadura,
la restauració de la democràcia, l’Es-
tatut i els grans moviments socials.
Per obtenir-les, les demanen a un
tauler de ouija. Els actors Belén
Bouzo, Mireia Sanmartín i Manel
Sans interpreten aquests joves sota
la direcció de Xavier Albertí.

Flavia Company situa el text
d’Addictes a Barcelona al voltant de
1980, i explica com molts joves des-
il·lusionats amb la Transició sorti-
en als carrers d’una ciutat on l’hero-
ïna estava tenint efectes devasta-
dors. Bouzo i Sans formen el repar-
timent de la peça, que dirigeix
Jaume Mallofré.

Asun Planas i Arnau Vilardebò
interpreten una guia turística i un

Pep Tosar, el primer per l’esquerra, amb alguns dels escriptors,
dramaturgs i actors que participen a Un dia d’aquests. CÍRCOL MALDÀ

‘Un dia d’aquests’, la nova producció de Pep Tosar, s’estrena avui


