
Un cabaret modern, amb un
punt «gamberro» i molta poesia.
Aquest és el marc en el qual es des-
envolupa Hotot, el nou espectacle
en solitari de Marcel Tomàs, que
demà torna a Temporada Alta
amb una estrena desvergonyida  i
farcida d’humor.

El Teatre de Salt acollirà la nova
proposta de Cascai Teatre, que
suposa veure de nou a Tomàs als
escenaris després de la bona aco-
llida dispensada a Zirocco. A Ho-
tot, l’artista hi explora «la seva fa-
ceta de mestre de cerimònies i
explota la seva capacitat de con-

nectar amb el públic», segons que
es va apuntar ahir des del certa-
men que es clou aquesta setmana.

Un «clown» contemporani
L’espectacle de Tomàs i Susanna
Lloret pren el seu peculiar títol
d’uns conills nans d’aquesta raça,
«hotot», que sorgeix com a resul-
tat de creuar conills alemanys i ho-
landesos; i segons que apunta To-
màs són uns animalons «tran-
quils, però tenen caràcter, són im-
previsibles i capaços de sorpren-
dre, igual que l’espectacle».

En aquest espectacle, l’artista ca-
talà «combina el treball del gest

precís del clown contemporani,
aquell que ha perdut el nas vermell
i les robes de coloraines per ser un
més entre nosaltres i que només es
delata per la seva manera de fer». 

El protagonista del muntatge és
un bufó que improvisa en directe,

interactuant amb la platea. Però
sobretot, Hotot és teatre d’humor,
executat per un intèrpret que atra-
pa l’espectador amb la seva com-
plicitat i el submergeix en un uni-
vers d’uns antiherois histriònics,
però alhora tendres i entranyables. 

SALT | M. P.

Marcel Tomàs duu al teatre
de Salt els antiherois tendres
i quotidians de «Hotot»

Marcel Tomàs és un pallasso sense nas vermell però amb molt d’humor.

ANIOL RESCLOSA

Coincidint amb l’estrena als ci-
nemes d’El Hobbit, un viatge in-
esperat, les biblioteques de Giro-
na conjuntament amb el Museu
del Cinema i la Llibreria 22 realit-
zaran una nova edició del Llegim
pel·lícules, amb la col·laboració
habitual dels Ocine. Així, les per-
sones que assisteixin a l’estrena el
14 de desembre a les 22.00 gaudi-
ran d’un descompte especial amb
el carnet cultural, el del Club d’ac-
tors del Museu i el de la 22. 

A més a més, les biblioteques
han organitzat un seguit de pro-
postes al voltant del món de Tol-
kien i del seu imaginari. La primera
és un concurs literari que propo-
sa una pregunta setmanal via web,
per posar a prova els coneixe-
ments dels fanàtics de Tolkien i que
permetrà optar a un val de 50 eu-
ros en llibres i a dues entrades per
l'estrena de la pel·lícula. 

També s’ha fet una petita guia
sobre literatura fantàstica i èpica
amb el fons disponible a les bi-
blioteques; i el dissabte 1 de de-
sembre, a la biblioteca Antònia
Adroher, es farà una tarda dedi-
cada als jocs de rol fantàstics. 

GIRONA | DdG

Les biblioteques
de Girona es
preparen per a
l’estrena d’«El
Hobbit» al cinema

El sector de l’edició catalana
preveu tancar l’any amb un 10% de
caiguda, uns 60 milions d’euros
menys que l'any passat, quan en va
facturar 600. A l’estat, la caiguda su-
posaria perdre uns 280 milions
dels 2800 del 2011. Des que el
sector va entrar en crisi, el 2009,
acumula una caiguda del 20%. La
notícia positiva és que les expor-
tacions del llibre espanyol van
fregar els 500 milions el 2011. 

BARCELONA | ACN/DdG

Els editors catalans
perden un 10% enguany
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L’espectacle de màgia La miste-
riosa història de Mr. Snow, de la
companyia d’Antonio Díaz Casca-
josa, arribarà dissabte al teatre
Mundial de la Bisbal dins la tem-
porada de teatre del grup local de
la Xarxa. Aquesta és una obra qua-
lificada d’«excepcional», guanya-
dora per votació popular del millor
espectacle de la Mostra d’Igualada. 

Díaz narra la història del que di-
uen que va ser l’il·lusionista més
gran de tots els temps, Mr. Snow,
que suposadament va acumular
una gran fortuna i va ajudar John
Lennon a compondre les cançons.

GIRONA | DdG

«La misteriosa
història de Mr.
Snow» arriba 
a la Bisbal
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I també:
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