
11

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

22

4.30 - 6.30 - 8.35 - 10.35
Versió catalana

33

4.00 - 5.30 - 7.00
(de dijous 6 a diumenge 9)

33

8.25 - 10.35 (de dijous 6 a dge. 9)
4.15 - 6.20 - 8.25 - 10.35
(dimc. 5, de dilluns 10 a dijous 13)

44

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45

55

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

66

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45

77

4.05 - 6.35 - 9.15 

88

8.35 - 10.40

99

5.00 - 8.00 - 10.15
3D

1100

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

1122

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.35 (dimecres 5)
6.15 - 8.30 - 10.45 ( de dj. 6 a diss. 8)
6.15 - 8.30 ( dge. 9) / 4.00 - 6.15 - 8.30 (dmt.11 a dj.13)

1133

4.15  (de dijous 6 a diumenge 9)
Versió catalana

1133

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.40 (dim.5) / 6.25 -
8.35 - 10.40 (dj. 6 a dss. 8) / 6.25 - 8.35 (dge. 9)
4.15 - 6.25 - 8.35 (de dimarts 11  a dijous 13)

1111

4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.35 (Dim.5 a diss. 8) 
4.30 - 6.30 - 8.30 (Dge. 9 i de dmts. 11 a
dj.13)

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110    ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660    www.cinemesalbeniz.cat

Albèniz Plaça
DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL

I també:
SALA 8 ASTERIX Y OBELIX AL SERVICIO DE S MAJESTAD

4.15 - 6.25
SALA 12 LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

4.30 (dijous 6 a diumenge 9) - Versió catalana
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CULTURA I SOCIETAT

Un any més, i ja en són 21, Gi-
rona i rodalies s’acomiaden d’una
temporada, l’alta, que omple les
nostres comarques de propostes
teatrals i musicals d’aquí, i d’arreu.
Aquest serà el darrer cap de set-
mana de la present edició del fes-
tival, de la qual es farà valoració la

setmana vinent; però a manca de
xifres oficials, la programació ha
parlat per si sola amb sales plenes
i entrades esgotades tot i la deli-
cadíssima situació global, i de la
cultura en particular.

Els convidats a acomiadar
aquest Temporada Alta tenen
noms propis, i sonen en català; i és
que alguns dels intèrprets més
veterans de la nostra escena visi-
taran diversos escenaris en la
cloenda.

D’una banda hi ha Josep M.
Pou, que dirigeix i protagonitza
Celobert. L’obra de David Hare va

ser estrenada el 1995, però la his-
tòria d’amor impossible i separa-
da per les diferències socials i eco-
nòmiques dels seus dos protago-
nistes és més vigent que mai. El
teatre de Bescanó és l’escollit per

presentar aquest projecte, que
uneix Pou a Roser Camí en una re-
flexió sobre les desigualtats del
sistema capitalista i com aquest pot
afectar fins i tot els sentiments
més sincers.

En el cas del Municipal de Gi-
rona, acollirà un Dubte dirigit per
Sílvia Munt i interpetat per Rosa M.
Sardà, Ramon Madaula, Nora Na-
vas i Mar Ulldemolins. Aquest re-
partiment s’encarrega de pujar a
escena un muntatge colpidor, gu-
ardonat amb el Pulitzer i el Tony
2005 al millor text.

El drama de John Patrick Shan-
ley planteja el tema de la pede-
ràstia en el si de l’església catòlica
i la intolerància d’aquesta institu-
ció, però va més enllà tot analitzant
les contradiccions humanes, els
seus prejudicis i les mentides ar-
relades dins la nostra societat con-
temporània. 

A aquests dos muntatges s’hi
suma el Red Pontiac de Pere Rie-
ra, interpretat per Cristina Cervià
i Míriam Iscla, el resultat és una
cloenda espectacular, amb un clar
accent català que demostra que,
malgrat tot, la nostra nau teatral va. 

GIRONA | M. PALLARÈS

«Celobert» i «Dubte»
tanquen una edició que ha
hagut d’enfrontar-se a
l’augment de l’IVA i a la crisi



Josep M. Pou, Sílvia Munt
i Rosa M. Sardà diuen
adéu al Temporada Alta

Les diferències socials i econòmiques separen Josep M. Pou i Roser Camí.

DAVID RUANO

El Govern balear ha aprovat
aquest divendres la separació de la
comunitat del consorci de l'Insti-
tut Ramon Llull (IRL), si bé ha afe-
git que aquesta acció es produeix
sense perjudici d'assumir el com-
pliment de les obligacions con-
tretes en relació amb l'exercici en
curs o als precedents de les quals
sigui responsable.

El portaveu de l’executiu, Rafael
Bosch, ha explicat després que
aquesta decisió s’ha pres, entre al-
tres causes, per la reestructuració
del sector públic portada a terme
pel Govern balear i està motivada
per la difícil situació econòmica, i
atenent el caràcter associatiu i vo-
luntari de l’IRL.

L’Institut d'Estudis Baleàrics as-
sumirà les funcions que fins ara es
realitzaven a través del Llull, ja que
d’acord amb els seus estatuts li cor-
respon la projecció exterior de la
cultura pròpia de les Balears.

Aquest acord s’haurà de notifi-
car a la Generalitat de Catalunya i
al president del Consell de Direc-
ció del mateix Institut Ramon
Llull, i després s’informarà d'això
al Parlament balear.

PALMA | DdG

El Govern balear
aprova deixar
de formar part
de l’Institut 
Ramon Llull

Disney ha tancat un acord amb
la productora de Johnny Depp
per desenvolupar una nova versió
cinematogràfica del clàssic de Mi-
guel de Cervantes, El Quixot; el
projecte ha estat descrit com una
reinvenció moderna de l’obra. 
Depp ja havia mostrat el seu in-
terès amb la seva participació en
la frustrada The Man Who Killed
Don Quijote, una sàtira moderna
ideada pel cineasta Terry Gilliam.

MADRID | EUROPA PRESS/DdG

Disney i Johnny Depp
faran un «Quixot»

CINEMA


