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La Planeta continua sent
l’espai de referència de les
companyies gironines que
s’aventuren a introduir per
primera vegada en el mer-
cat els seus espectacles, i la
programació del primer se-
mestre, que es va presentar
ahir, n’és una nova consta-
tació.

El figuerenc Carles Ma-
llol, que comença a fer-se
un nom en la dramatúrgia
catalana contemporània, té
doble presència en el pro-
grama, amb les obres Tres
vint-i-set, que ha escrit,
n’és el director, i que ha fet
estada a la sala Versus de
Barcelona, i amb L’home
perseguit, un dels fruits del
projecte DAC, que ja té da-
ta d’estrena, però encara no
té director assignat ni tam-
poc intèrprets. Això mateix
passa amb Ieti, l’altre es-
pectacle també fruit del
projecte DAC, escrit per
Pere Solés. Tres vint-i-set
és, segons Mallol, «una co-
mèdia d’intriga amb un
component surrealista, que
proposa un joc a l’especta-
dor», i L’home perseguit és
una peça de suspens, nova-
ment un joc en què «tothom
ha perdut algú i es perse-
gueixen els uns als altres»,
diu. En aquest espectacle
s’hi barreja el món de la rà-
dio, que hi té un paper im-
portant –manipula les vi-
des dels personatges–, la
realitat i l’imaginari dels
personatges. Pel que fa a
Ieti, Pere Solés va explicar
ahir que el protagonista de
l’obra que ha escrit, basada
en fets reals, és l’antropò-
leg Jordi Magraner, que va
portar al límit la seva ob-
sessió de demostrar l’exis-
tència del Ieti. En aquest
cas, el Ieti «és una metàfora
de la quimera que pot tenir
qualsevol de nosaltres», va
dir Solés.

La companyia Cascai,
encapçalada per Marcel
Tomàs i Susanna Lloret,
també estrena a La Planeta.
En aquesta ocasió, el canvi
de registre de Cascai res-
pecte dels seus últims es-
pectacles, basats sobretot
en el teatre d’humor ges-
tual, és radical, ja que la se-
va proposta és En Pere i el
capità, una peça de Mario

Benedetti, traduïda per a
l’ocasió per Pere Puig, diri-
gida per Marcel Tomàs i in-
terpretada per ell mateix i
per l’actor gironí Jordi
Subirà. En Pere i el Capità,
un espectacle en quatre ac-
tes, explica la relació d’un
torturat i el seu torturador
entre sessió i sessió de tor-
tura. Es tracta d’un text
molt vigent i de caràcter
universal.

Dues noves companyies
La Planeta també serà l’es-
cenari del naixement de
dues noves companyies,
Dimitri Ialta, promoguda
per Francesc Ten, Jordi
Duran i Pilar Lozano, i Ti-
telles Cric Crac, amb Nina
i Helena Frolova i Montse
Sala, membre històrica del
TEI de Sant Marçal.

Dimitri Ialta estrenarà
La porta del mur, una peça
basada en la narració ho-
mònima d’H.G. Wells, un
text de ciència-ficció, se-
gons el director Jordi Du-
ran, encarregat de la dra-

matúrgia juntament amb
l’intèrpret d’aquest monò-
leg, Francesc Ten. Duran
explica que el procés de
l’adaptació ha estat com-
plicat, «prescindir de mo-
ments descriptius su-
blims», per tal d’aconse-
guir que l’obra no superés
l’hora de durada.

Per la seva banda, Hele-

na Frolova, de Titelles
Cric Crac, va explicar que
Vols ser el meu amic? és
un espectacle de creació
pròpia, en què ella i Nina
Frolova han construït les
titelles, Nina i Montse Sa-
la les manipulen, i ella les
assisteix. L’amistat és
l’eix d’aquest espectacle
familiar.

L’escola de teatre El
Galliner també té força
presència en aquesta pro-
gramació, ja que estrenarà
l’espectacle de final de
carrera del grau d’art dra-
màtic, Camaleó, dirigit
per Anna Rovira, una figu-
ra destacada del teatre i la
dansa gironines de fa uns
anys, sobretot per haver
estat la responsable del
projecte Nau per la Dansa i
del festival Plural. El Ga-
lliner, que també és part
implicada en el projecte
DAC, també està relacio-
nat, a través de l’AGT i
mitjançant l’activitat per a
alumnes de batxillerat Un
dia al teatre, amb la pro-
ducció Mentida!, escrita i
dirigida per Sergi Pomper-
mayer, i interpretada per
David Verdaguer i David
Planas, que s’estrenarà a
La Planeta. Aquesta obra
està produïda per La Tro-
ca.

Un altre dels projectes
en què està involucrat El
Galliner és la quarta Tro-

bada d’Escoles de Teatre
de Catalunya i Andorra
–El Galliner, Andorra la
Vella, Lleida i Mataró–, en
què es podran veure quatre
versions reduïdes i lliures
de Romeu i Julieta, de
Shakespeare. A més, l’es-
cola gironina presentarà a
La Planeta, els tallers de fi
de curs.

Hi ha dues estrenes més
previstes, una del Grup
Proscènium, que és una
lectura dramatitzada diri-
gida per Joan Ribas, els
detalls de la qual encara
estan per determinar, i una
nova producció familiar
de La Planeta, No ploris,
ximplet, dirigida per Pere
Puig i interpretada per Jor-
di Subirà i Maria Àngels
Buisac.

Horror amb humor
Pel que fa a la resta de la
programació, el grup fi-
guerenc Capa i Espasa
presenta 13 (La casa en-
cantada), un espectacle
que havien d’estrenar en
l’última edició de Firatàr-
rega, però no va ser possi-
ble. L’obra aplica un hu-
mor directe, trapella, fins i
tot irreverent, a tot un se-
guit de situacions típiques
dels films de terror.

Els banyolins Pocapuc
Teatre, dirigits per Janot
Carbonell, i Teatrebrik
també hi presenten les se-
ves últimes produccions,
Péinate como es debido
–basada en El ángel exter-
minador, de Buñuel–, i la
comèdia Fum, fum fum, ai-
xí com Teatre de la Selva,
que posarà en escena Pri-
mer amor, de Beckett.

Amb l’afany de dur les
produccions més interes-
sants del circuit alternatiu,
La Planeta ha programat
L’amant (Harold Pinter),
Elles mateixes (Berta Gi-
raut i Elisabet Vallès) i
l’opereta Ruddigore o La
nissaga maleïda.

La Planeta també repo-
sarà dos espectacles estre-
nats a Temporada Alta,
Bondat, de Michael Red-
hill, dirigit per Pere Puig, i
Pensaments escrits al cau-
re de les fulles, d’Ayub
Khan-Din, dirigit pel giro-
ní Jordi Prat.

La Planeta programa 59 funcions de 26
espectacles i nou estrenes de gener a juny
Cascai presentarà «En Pere i el capità», de Mario Benedetti, i també es podran veure els espectacles del projecte DAC

PROGRAMACIÓ DEL 1r SEMESTRE DEL 2008 DE LA SALA LA PLANETA

DIA HORADIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE

16/01 22.00 27/01 19.00 Tres vint-i-set (Carles Mallol) Dir. Carles Mallol Teatre

1 i 2/02 22.00 03/02 19.00 13 (La casa encantada) Capa i Espasa Teatre

8 i 9/02 22.00 10/02 19.00 En Pere i el capità (Mario Benedetti) Cascai Teatre

15 i 16/02 22.00 Péinate como es debido Pocapuc Teatre Teatre

17/02 L'amant (Harold Pinter) Dir. David Vert Teatre

23/02 22.00 24/02 19.00 Camaleó Graduats d'El Galliner Teatre

01/03 22.00 02/03 19.00 La porta del mur (H.G. Wells) Dimitri Ialta Teatre

7 i 8/03 22.00 Elles mateixes (J. Casas i E. Mateixes) Elles mateixes Teatre

09/03 12.00/18.00 Baobab Microcosmos Teatre Familiar

14 i 15/03 22.00 16/03 19.00 Mentida! (Sergi Pompermayer) La Troca i AGT Teatre

18 i 20/03 20.00 Lectura dramatitzada Grup Proscènium Teatre

28/03 20.00 El món es mou Albert Fibla Cançó

30/03 13.00
Romeu i Julieta (4 versions lliures i 
reduïdes)

4a Trobada d'Escoles de 
Teatre de Catalunya i Andorra Teatre

4 i 5/04 22.00 Fum, fum fum (Jordi Sánchez) Teatrebrik Teatre

06/04 12.00/18.00 Vols ser amic meu? Titelles Cric Crac Familiar

11, 12, 18 i 19/04 22.00 13 i 20/04 19.00 Bondat (Michael Redhill) La Planeta Teatre

26/04 22.00 27/04 19.00
Pensaments escrits al caure de les 
fulles (Ayub Khan-Din) La Planeta Teatre

2 i 3/05 22.00 04/05 19.00 Ruddigore o la nissaga maleïda Egos Teatre Opereta

09/05 22.00 Senzillament (Coses de l'Ovidi) Jordi Vidal i Toni Xuclà Cançó

10/05 20.00 Primer amor (Samuel Beckett) Teatre de la Selva Teatre

11/05 12.00/18.00 Pirata Teatre a la Llauna Familiar

16 i 17/05 22.00 L'home perseguit (Carles Mallol) Projecte DAC Teatre

23 i 24/05 22.00 Devos a Vós (Raymon Devos) Claret Papiol Teatre

25/05 12.00/18.00 No ploris, ximplet La Planeta Familiar

30 i 31/05 22.00 Ieti (Pere Solés) Projecte DAC Teatre

13-15 i 20-
22/06 - Els Tallers d'El Galliner Escola El Galliner Diversos

� La sala La Planeta ha estat l’últim espai
del Sistema Metropolità de Teatres i Au-
ditoris (SMTA) que ha presentat la pro-
gramació del primer semestre del 2008.

El programador de la sala La Planeta, ahir, envoltat de com-
panyies, autors i actors que hi estrenaran espectacles. / D.C.

DANI CHICANO / Girona La sala gironina té previst oferir un total
de 59 funcions, ampliables a 61, de 26 es-
pectacles diferents, dels quals 9 són estre-
nes. En aquest últim apartat, cal destacar
la primera, la versió en català d’En Pere i

el capità, de Mario Benedetti, a càrrec de
Cascai Teatre, així com les estrenes de
L’home perseguit, de Carles Mallol i de
Ieti, de Pere Solés, espectacles que són
fruit del projecte DAC, promogut per El

Galliner i la Casa de Cultura. També és
destacable el naixement de les compa-
nyies gironines, que també estrenen, Di-
mitri Ialta (La porta del mur) i Titelles
Cric Crac (Vols ser amic meu?).


