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Gairebé tots els estius
d’uns anys ençà Dei Furbi
ha portat tots els seus es-
pectacles a Girona, ja sigui
a la sala La Planeta, al
principi i durant la tempo-
rada estable, o a la plaça
dels Jurats, dins la progra-
mació del que poc després
seria el cicle Escènit. Pri-
mer va ser Scherzo (2002),
seguit de Divertimento
(2003), Tocata i fuga
(2005) i L’illa dels es-
claus, de Marivaux
(2006). La companyia que
dirigeix Gemma Beltran
proposa aquesta nit –l’en-
trada és lliure– una combi-
nació de teatre de l’absurd

i textos de diverses obres
de William Shakespeare
que interpreten tres actors,
els quals intercanvien el
gènere, segons els perso-
natges que representen,
com succeïa en l’època del
dramaturg.

L’objectiu és bastir un
espectacle àgil, alegre i di-
vertit que, tractant-se de
Shakespeare, mai pot ser
intranscendent. Els dià-
legs troben el seu comple-
ment en l’acompanyament
de violoncels en directe i
de la interpretació de can-
çons de l’època, de mane-
ra que la comèdia, el joc
dels bufons o pallassos, es

barreja amb l’esgrima i el
cant a cappella. A Homes
de Shakespeare apareixen
els enamorats del Somni
d’una nit d’estiu, les famí-
lies enfrontades per l’amor
de Romeu i Julieta, el ma-
teix mercader de Venècia,
Macbeth, Otel·lo, Caliban

i Hamlet.
Els intèrprets d’aquesta

peça, que dilluns es va es-
trenar com a espectacle
inaugural del Festival Sha-
kespeare de Santa Susanna
i Mataró, són Toni Vi-
nyals, Òscar Bosch i Ro-
bert González.

Dei Furbi fa una
lectura divertida de

l’univers de
Shakespeare

La presenta avui a la plaça dels Jurats

DANI CHICANO / Girona

● La companyia terrassenca Dei Furbi, dirigida per
Gemma Beltran i especialitzada a renovar la commedia
dell’arte, porta avui a la plaça dels Jurats (22.30 h), des-
prés d’estrenar dilluns a Santa Susanna, l’espectacle Ho-
mes de Shakespeare, en què proposa una lectura divertida
de l’univers del dramaturg anglès.

Dei Furbi és ja habitual els estius a Girona, on hi ha portat
totes les seves produccions. A la imatge, Tocata i fuga. / D.C.

● L’experimentat cantau-
tor Toni Subirana presen-
tarà aquesta nit el seu es-
pectacle basat en poemes
de Josep Maria de Sagarra,
acompanyat pel seu grup,
dins del cicle Nits al Mu-
seu d’Art de Girona (22h,
gratuït), les actuacions del
qual tenen lloc als jardins
del museu. Toni Subirana
hi actuarà amb Alfons Ro-
jo (guitarres, mandolina,
harmònica, acordió i vio-
lí), Eduard Altaba (contra-
baix), Àngel Pereira (bate-

ria i percussió) i Enric Co-
lomer (piano). Aquesta se-
rà la primera vegada que
Subirana presenta a Giro-
na amb el seu grup el disc
que va gravar a partir de
poemes musicats de Josep
Maria de Sagarra, amb ar-
ranjaments del prestigiós
pianista Manel Camp. El
recital d’aquesta nit es
completarà amb una selec-
ció de cançons pròpies de
la llarga trajectòria artísti-
ca de Subirana (Barcelo-
na, 1965), iniciada fa més
de vint anys.

Toni Subirana presenta al
Museu d’Art el recital sobre
Sagarra, amb el seu grup

X.C. / Girona

Toni Subirana, durant una actuació. / WWW.TONISUBIRANA.COM

● El Centre de les Arts del
Moviment Mercat de les
Flors oferirà la temporada
que ve més de quaranta
propostes escèniques, la
meitat de les quals seran
coproduccions, en una
programació presentada
com una espècie de mapa
dels cinc continents i de
trajectòries artístiques.
Aprofitant la tirada dels
Jocs Olímpics de Pequín,
el Mercat ha programat
per a l’obertura de la seva
temporada al setembre dos
espectacles de company-
ies xineses convidades. El
Ballet Nacional de Xina
oferirà l’espectacle Bahok
sobre diverses danses tra-
dicionals i la idea de diàleg
intercultural, en col·labo-
ració amb el coreògraf Ak-
ram Kha. La companyia
independent Living Dance
Studio posarà en escena
Memory, un espectacle per
a dos ballarins de la coreò-
grafa Wen Hui. Progra-
mats pel Festival Àsia, els
dos espectacles es comple-
menten amb un intercanvi
de creadors xinesos i cata-
lans en el marc d’un pro-
grama europeu.

La programació de la
temporada que començarà
al setembre i acaba el maig
del 2009 ofereix vint es-
pectacles internacionals,
com ara dues obres d’una
companyia britànica diri-
gida per l’israelià i exbate-
ria de rock Hofesh She-
chter. També en qualitat de
convidades hi actuaran la
companyia brasilera de
dansa Quasar, l’Australian
Dance Theatre, la japone-
sa Sankai Juku, la nova-
iorquesa Bill T. Jones/Ar-
nie Danci Company i la se-
negalesa Jant-Bi.

El Mercat mostrarà es-
pectacles coproduïts amb
altres centres internacio-
nals de París, Montpeller,
Lisboa, Brussel·les, Es-
sen, Quebec, Ginebra i
Corea del Sud, entre d’al-
tres llocs. Entre les copro-
duccions amb Montpeller
destaca un espectacle de
Germana Civera i la seva
companyia Association
Inesperada, en què partici-
pen i ballen creadors amb
edats compreses entre els
10 i els 70 anys, com ara
Jordi Cortés, Juan Carlos
García, Montse Colomé i
Yago Pericot.

El Mercat presentarà
també coproduccions es-
tatals amb centres com ara
La Caldera de Barcelona,
el Teatre Principal de Pal-
ma, el CAER de Reus,
L’Estruch de Sabadell, el
Festival MAPA i el Centre
Párrega de Múrcia, que es-
trenarà un espectacle de
nova creació de Sol Picó.

En el seu mapa de tra-
jectòries artístiques, el
centre dedicarà una espe-
cial atenció durant dos
anys a la Companyia Mal
Pelo i una aproximació fil-
mada a la trajectòria co-
reogràfica de Pina Bausch,
paral·lela a l’actuació de la
seva companyia al Liceu.

El Mercat és un Centre
de les Arts del Moviment
amb vocació estatal finan-
çat a parts iguals pel Mi-
nisteri de Cultura, la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de
Barcelona, encara que
aquest any només les dues
últimes parts han augmen-
tat el pressupost global,
que s’acosta a uns 5 mi-
lions d’euros. El ministeri
és encara absent del con-
sorci que regeix el centre,
creat el 15 de juny de
l’any passat.

El Mercat de les Flors oferirà 40
propostes, la meitat coproduccions
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