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TOT OBERT
DIUMENGE

7 DE JULIOL

· passejos amb vaixell
· vols en ultralleuger
· sopars en xiringuitos
· cursos de submarinisme i de SUP

I FINS A 8 PREMIS DE 500€
PER GASTAR AQUÍ A L’ESPAI

AQUEST ESTIU BUFEN

SORPRESES!
PARTICIPA A LA PROMOCIÓ
EL VENTILADOR DE SORPRESES

REBAIXES
D’ESTIU

DE L’1 DE JULIOL
FINS AL 31 D’AGOST

Promoció vàlida del 15 de Juliol al 30 d’agost

www.espaigirones.com PÀRQUING GRATUÏT

2.500 PLACES
CINEMES 3D
11 PANTALLES

AUTOBÚS
LÍNIES 3 I 4

m o d a . c o m p l e m e n t s . r e s t a u r a c i ó . o c i . s u p e r m e rc a t . s e r v e i s

SOM COM TU, SOM DE GIRONA

122
BOTIGUES

TU MANES, DOMINATRIX MEVA!
JOEL JOAN ORGANITZA UN CÀSTING PER TROBAR
LA SEVA PARTICULAR VENUS DE LES PELLS

“Fixeu-vos en aquesta dona: és

l’enemic de l’home.Només pot

actuar com la seva esclava o la

seva dèspota, peròmai com la

seva companya”. Ella ésWanda,

la protagonista de la novel·la de

Leopold von Sacher-Masoch

LaVenus de les pells, publicada

l’any 1870. I qui en parla així

és Severin, un personatge que

l’autor va crear comqui diumi-

rant-se almirall, perquè el que

ens explica té un component

molt autobiogràfic. Tornant a la

definició que Severin ens ofe-

reix deWanda, queda clar que,

posats a triar, ell va optar per

ser l’esclau incondicional.Més

encara: és precisament ell que

demana aWanda (en un princi-

pi ben despistada i ben aliena al

joc en què la vol introduir el seu

amant) que el tracti com elmés

baix dels servents, que l’humiliï

tant compugui, que li faci tant

demal com li vingui de gust. I

esclar, comque tot és començar,

ella acaba agafant un veritable

gust a això de fermal al seu

esclau. I ara digueu-me: us heu

fixat en el cognom (Masoch) del

nostre autor? Aneu intuint d’on

ve la paraulamasoquisme?

VENUS IN FUR

DeDavid Ives.Dir.:Hèctor Claramunt.
Int.: Joel Joan,Meritxell Calvo.Data:
Del 6/7al 4/8. Lloc: TeatreGoyaCodor-
níu. Joaquín Costa, 68.dUniversitat
(L1, L2).(933435323.€De26a
30euros.CDedt. a dv., 21h; ds., 18 i
21h; dg., 18.30h.

Comus podeu imaginar, una

història com la de Severin

iWanda ha resultat des de

sempre una temptació per als

directors de cinema: corren pel

mónfins a cinc pel·lícules dife-

rentsmés omenys inspirades

en el tema, incloent-n’hi una de

dirigida pel recentment desapa-

regut Jesús Franco. I fins i tot hi

ha una cèlebre cançó deVelvet

Underground que posamúsica

al tal afermasoquista. Doncs bé:

l’any 2010, la Venus també es

va deixar caure per l’Off, amb

tant d’èxit que ben aviat va fer el

salt cap a Broadway i els grans

premis de la temporada.

QUIN FÀSTIC D’ACTRIUS!

Ara bé, el que va arribar a

Broadway no va ser una adap-

tació de l’obra original, sinó

una comèdiamolt sexi imolt

plena –naturalment– de jocs

de dominació, humiliació i

seducció. Una obra tan brillant

que fins i tot RomanPolanski la

va triar per fer-ne la seva nova

pel·lícula, rebuda amb entusias-

me al darrer Festival deCanes.

I un text que ens ve a demostrar

que les actrius d’avui en dia no

donen la talla a l’hora de ficar-se

en un paper com el de laWanda.

Pregunteu-l’hi a l’Alex, aquest

personatge interpretat a casa

nostra per Joel Joan i a Bro-

adway pelmateixHughDancy

(elmarit de ClaireDanes) que

ara lluita per no ser devorat pel

Dr. Lecter de la sèrieHannibal.

L’Alex, rutilant autor d’una

adaptació escènica de la novel-

la, s’ha passat tot el dia fent un

càsting del qual no n’ha sortit ni

una candidata digna. Fins que ha

trucat a la porta –quina casuali-

tat de nom!– una tal Vanda (Me-

ritxell Calvo agafa el paper amb

quèNinaArianda va guanyar el

Tony) que vol obtenir com sigui

el paper de la seva vida. RO


