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CULTURA I SOCIETAT

La Sala Timbre 4 de Buenos
Aires, dirigida pel dramaturg, di-
rector i docent teatral Claudio Tol-
cachir, presentarà de l'11 al 17 de
febrer una programació d'espec-
tacles catalans agrupats sota el
nom de Temporada Alta a Buenos
Aires - Setmana catalana a Timbre
4. Concretament, s'hi podran veu-
re tres espectacles: Insomni, de Xa-
vier Bobés, muntatge estrenat al
Temporada Alta 2011; Non Solum
de Sergi López i Jorge Picó, del
2005; i l'espectacle de dansa Strip-
tease de Pere Faura, de la darrera
edició. La setmana es completarà
amb una versió del Torneig de
Dramatúrgia, que enfrontarà els
guanyadors de les dues edicions
del torneig, David Plana i Jordi
Galceran, amb dos dramaturgs
argentins.

Es tracta d'un projecte nascut de
la col·laboració entre el festival i
aquest teatre porteny amb la vo-
luntat d'acostar la producció tea-
tral catalana al públic argentí en la
línia encetada per Temporada Alta
de convertir la mostra de tardor de
Catalunya en una plataforma per
a la internacionalització de la dra-
matúrgia catalana.

A més de les tres produccions
catalanes, la setmana es comple-
tarà amb una versió del Torneig de

Dramatúrgia que s'organitza du-
rant el festival i que, en aquest cas,
enfrontarà els autors guanyadors
de les dues edicions del torneig ca-
talà, David Plana i Jordi Galce-
ran, amb dos dramaturgs argen-
tins, Diego Faturos i Francisco Lu-
merman. En tots els casos, els tex-
tos seran llegits per actors argen-
tins. Temporada Alta a Buenos
Aires inclourà, també, un taller
impartit per Xavier Bobés.

La programació d'aquest cicle
d'espectacles catalans a Buenos
Aires té la seva raó de ser. Des de
fa anys, Temporada Alta s'ha con-
vertit en l'escenari de presentació

de les noves companyies de teatre
argentí a l'Estat espanyol i alhora
en la seva porta d'entrada a Euro-
pa. Al festival s'hi ha presentat, en-
tre altres, Ricardo Bartís, Javier
Daulte, Daniel Veronese, Romina
Paula, Mariano Pensotti i Claudio
Tolcachir . Ara, la Sala Timbre 4 es
converteix en l'altra cara de la
moneda d'aquesta aposta de Tem-
porada Alta i vol ser la porta d'en-
trada de les companyies catalanes
a l’altre riba de l’Atlàntic.

Timbre 4 va néixer l'any 2001 a
la casa del seu fundador, Claudio
Tolcachir, com un espai de for-
mació d'actors.
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El festival Temporada Alta
presenta a l’Argentina tres
produccions catalanes

L’aposta gironina a l’altra riba de l’Atlàntic inclou una versió del
Torneig de Dramatúrgia que enfrontarà actors d’aquí amb els d’allà


La Casa de Cultura de Girona ha
presentat un nou servei als ajun-
taments que ajudarà a coordinar
millor les programacions culturals
i evitar així, a la llarga, contrapro-
gramacions. Es tracta d'un servei
en línia que permet als ajunta-
ments i entitats culturals públiques
compartir informació sobre acti-
vitats, reserva d'espais o gestió de
personal i, per altra, ofereix als
ciutadans l'opció de comprar  a tra-
vés d’Internet entrades o matri-
cular-se a qualsevol de les activi-
tats que s'ofereixen en aquests
municipis. 

L'eina, batejada amb el nom
de L'Hospici, és gratuïta per als
ajuntaments però cal que signin un
conveni amb la Casa de Cultura i
nomenin un responsable per tal de
verificar que l'eina s'usa correcta-
ment.

La majoria dels ajuntaments
gironins disposen d'espais d'ex-
posicions, auditoris, teatres o sala

d'actes que aprofiten per progra-
mar diverses activitats culturals. La
nova eina informàtica vol facilitar
la coordinació entre els pobles i,
quan siguin molts els usuaris, evi-
tar que hi hagi contraprograma-
cions d'activitats i espectacles.

La directora de la Casa de Cul-
tura, Natàlia Molero, va explicar
ahir que aquest servei ha estat
demanat per diversos gestors cul-
turals d'ajuntaments gironins.

L'eina s'ha batejat amb el nom
de L'Hospici, en al·lusió a l'antiga
activitat que es desenvolupava a la
Casa de Cultura.

Fins al moment, cinc ajunta-
ments ja han signat el conveni
per usar aquesta eina i n'hi ha
deu més pendents de fer-ho. Se-
gons Molero, el servei té molt
bona acollida entre els ajunta-
ments que el comencen a fer anar
i confia que amb el boca orella hi
haurà més consistoris que l'usaran.
Aquesta intranet ja fa anys que l’u-
sa la pròpia Casa de Cultura.

GIRONA | DdG

La nova eina per coordinar
programacions culturals
gironines es diu L’Hospici

El títol és tan simple com contundent: Tancat. Així ha batejat el fotògraf
Rafel Bosch una exposició d’imatges de persianes avall, obres inacabades,
botigues en traspàs, baixos abandonats, visitable fins al 28 de febrer al bar
Es Toc de Girona. «Aquest és el paisatge desolador d'una societat assetjada
per una economia en decadència», diu el text d’invitació de la mostra. El bar
Es Toc, situat a l’Eixample gironí, té una tradició d’exposició de fotografia.



Fotografia «Tancat» mostra el país al bar Es Toc

RAFAEL BOSCH

Sergi López, en una imatge de «Non Solum».
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El CCE MONTESSORI PALAU ofereix a pares interessats les següents
REUNIONS INFORMATIVES

PROJECTE DE BATXILLERAT –Dimecres 6 de febrer de 2013.

PROJECTE DE 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL –Dijous 14 de febrer de 2013.

Hora d’inici a les 21.00 hores a la Sala d’Actes de l’Escola

També us convidem a visitar l’Escola a la JORNADA DE PORTES OBERTES
del CCE MONTESSORI PALAU que tindrà lloc el proper diumenge 17 de febrer,

des de les 10.45h fins a les 13.45h.

Confirmeu l’assistència a les reunions trucant al 972417676.
Per a més informació, a la pàgina web www.montessori-palau.net


