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El filòleg Xavier Pla i l’actor Ivan
Padilla van donar divendres pas-
sat a la Casa de Cultura de la ciu-
tat de Girona el tret de sortida
d’un nou cicle de conferències
organitzat per Òmnium Cultural
del Gironès per rescatar la figura de
Joaquim Amat-Piniella (Manresa
1913 - Hospitalet de Llobregat,
1974), escriptor i polític català,
supervivent del camp de concen-
tració de Mauthausen durant la Se-
gona Guerra Mundial.

La primera conferència, que
portava per títol K.L. Reich, com do-
nar testimoni a Catalunya, va
comptar amb una lectura drama-
titzada de textos d’Amat-Piniella,
un autor que explica en primera
persona la presència dels cata-
lans als camps nazis.

El proper 18 d'octubre, una tau-
la rodona amb el nom de Tornar a
la vida les altres novel·les de Joa-
quim Amat-Piniella comptarà amb
la presència de Maria Bohigas,
Guillem Frontera i Maria Jaén. 

Finalment, el 22 de novembre,
el cicle de conferències es tanca-
rà amb Marta Marín (traductora a
l’anglès de K. L. Reich), Enric Be-
renguer (psicoanalista especialit-
zat en literatura concentracionà-
ria) i Francesc-Marc Álvaro, que
debatran sota el títol de Més enllà
de les reflexions de K. L. Reich.

GIRONA | DdG

Xavier Pla obre
un cicle per
rescatar la figura
de l’escriptor  
Amat-Piniella

La programació teatral per a la
tardor a la ciutat de Figueres in-
clou, entre d’altres espectacles,
els muntatges Ivan i els gossos,
Adreça desconeguda o l’estrena
absoluta d’IsaVel, el musical, que
donarà el tret de sortida a la tem-
porada d’octubre a desembre. 

Serà el 4 i el 5 d’octubre al Tea-
tre Municipal El Jardí quan la vida
de la sindicalista calongina Isabel
Vilà arribi per primera vegada als
escenaris amb un musical dirigit
per Kim Planella. Posteriorment,
l’11 d’octubre a la Cate, el clown
Pere Hosta es posarà a la pell d’El
Pàjaru a la Cate i l’endemà, dia 12
i a la mateixa sala, es representa-
rà La pell eixorca. Es tracta d’un es-
pectacle estrenat aquest estiu pre-
cisament a Figueres que, amb l’ac-
triu Txe Arana com a protagonis-
ta, parla sobre la incomunicació i
la barbàrie a partir de la poesia de
Salvador Espriu i T.S. Eliot. 

Sí, primer ministre, interpreta-
da entre d’altres per Joan Pera,
Carles Canut i Victòria Pagès, por-
tarà el 18 d’octubre al Teatre Mu-

nicipal El Jardí la hilarant comèdia
política que va arribar a la televi-
sió ara fa tres dècades. 

Ivan i els gossos, premi de la crí-
tica Serra D’or 2012 com a millor
espectacle, passarà per la Sala La
Cate el dia 8 de novembre, gaire-
bé un mes abans que al festival
Temporada Alta de Girona. Inter-
pretat pel jove Pol López i dirigit
per Pau Carrió, el text de Hattie
Naylor és la història d’un nen sal-
vatge al Moscou de l’era Putin. 

El nom, de Joel Joan, serà un al-
tre dels espectacles que ocuparan
l’escenari del teatre El Jardí, abans
de l’arribada d’Adreça descone-
guda el dijous, 5 de desembre. El
muntatge, que suposa un cara a
cara d’alçada entre els actors Llu-
ís Homar i Eduard Fernàndez,
narra la història de dos amics, un
jueu i un alemany, a l’Alemanya
nazi. 

Sigue con nosostros, de l’humo-
rista Berto Romero, o Conte de
Nadal són també alguns dels es-
pectacles que completen la pro-
gramació de tardor, en què també
hi ha un apartat musical. 

En aquest sentit, destaquen el
Concert commemoratiu de l’ator-
gament del títol de Ciutat a la Vila
de Figueres (20 d’octubre), el Con-
cert de solistes de l’Empordà De
Venècia a Buenos Aires de la mà de
Vivaldi (1 de novembre), l’espec-

tacle Eclèctiques del grup vocàlic
Les Síxters (9 de novembre), el Fes-
tival Figueres Folk (9, 16 i 23 de no-
vembre) o l’Extraordinari Con-
cert de l’Orquestra Filharmònica
de Catalunya amb Juanjo Bosk (8
de desembre). 
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«Ivan i els gossos»,
«IsaVel» i «Adreça
desconeguda» es
veuran a Figueres
La programació teatral de tardor també

inclou «Sí, primer ministre» i «La pell eixorca»


Els actors Lluís Homar i Eduard Fernàndez a «Adreça desconeguda». 

DAVID RUANO

El Gran Teatre del Liceu re-
obrirà demà les seves portes un
cop acabat l'expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO) temporal
que afectava tota la plantilla, però
comença la temporada amb in-
certeses. La tornada a la normali-
tat és només aparent, ja que el Li-
ceu, immers en la pitjor crisi des de
l'incendi de 1994, ha d'afrontar
en les pròximes setmanes diversos
reptes, entre ells, el nomenament
del seu director general, càrrec
vacant des que va finalitzar el
contracte de Joan Francesc Marco
el 7 de juliol passat; i el del seu di-
rector artístic, després que Joan
Matabosch acceptés aquesta ma-
teixa responsabilitat al Teatro Real
de Madrid en substitució de Gé-
rard Mortier.

Amb motiu del bicentenari del
naixement de Giuseppe Verdi, el
Liceu obre la temporada el dia 30
amb una gran festa verdiana que
repassarà l'obra del compositor.
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El Liceu reobre 
les portes demà
després de l’ERO
temporal

Ahir era el dia al Festival de Ci-
nema de Sant Sebastià per a Las
brujas de Zugarramurdi, la nova i
esperada comèdia del director
Álex de la Iglesia amb la qual tor-
na als seus orígens més absurds,
amb l'únic objectiu de riure i con-
jurar els seus atacs de misantropia.
«Crec que els homes som cada ve-
gada més ximples i maldestres a
l'hora de comunicar-nos amb el
món femení, i les dones són cada
vegada més dolentes, més per-
verses i més intel·ligents, cosa que
ho fa tot infinitament més sexy.
Tinc la impressió –apunta en una
entrevista– que tot el que m'agra-
da, al final, acaba fent-me por».

I alguna cosa així passa amb la
seva recreació del poder del ma-

triarcat i l'origen «real» de les his-
tòries de bruixes, que el realitzador
basc ha demostrat conèixer i haver
estudiat –«el barret de les bruixes
que es representen a Nova York o
Minnesota és en realitat el folklò-
ric navarrès»–, perquè al final, fa
por. «Las brujas de Zugarramurdi
és una comèdia esbojarrada an-

tropològicament parlant, és a dir,
com dirien els antropòlegs, la ma-
nera en què busco separar-me de
la mare i trobar la diversió després
d'aquest divorci matern», apunta.
«Però això sense cap tipus de pre-
tensió –aclareix de seguida– això és
un joc amb què gaudeixo veient
com els meus amics, i jo, i la gent

de la meva edat , intentem sobre-
viure en un món dominat per les
dones en el qual ens ha quedat el
paper de ximples.

Un argument que comparteix
Carmen Maura, una de les bruixes
protagonistes, al costat de Caroli-
na Bang i Terele Pávez , i que situa
en una pura posa del director , per-
què a ell, que és «superfan de les
dones», diu , «la guerra de sexes el
diverteix.

Maura, premi Donostia
Carmen Maura es va convertir
ahir en la primera actriu espa-
nyola en recollir el premi Donos-
tia del Festival de Cinema de Sant
Sebastià per la seva llarga i pre-
miada trajectòria, una carrera de
la qual , assegura, no treu «res».

«Hi ha hagut tantes alegries...
Això de ser actriu no ha estat un
treball dur. En la meva vida per-
sonal hi ha hagut moltes coses
molt desagradables, però tinc un
caràcter que fa que allò dolent se
m'oblidi amb molta facilitat», va
assegurar la intèrpret, que a Sant
Sebastià ha rebut el tracte de gran
estrella que el certamen dóna a tots
els guardonats amb el Premi Do-
nostia, que aquest any també ha
rebut l’actor australià Hugh Jack-
man. 
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L’actriu Carmen Maura,
protagonista del film, rep el
premi Donostia del festival
per la seva trajectòria



De la Iglesia estrena «Las brujas 
de Zugarramurdi» a Sant Sebastià

Carmen Maura i Álex de la Iglesia, ahir, al festival de Sant Sebastià. 
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