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Solfatara, representada a
la Sala Beckett de Barcelo-
na, arriba diumenge (19h)
a Blanes, en el marc de la
programació del Teatre de
la Costa Brava Sud.

L’obra gira al voltant
d’una taula i els seus usos
més comuns: un esmor-
zar, un dinar i un sopar. En
aquest espai, el Miquel i la
Mònica lluitaran per nor-
malitzar una situació que
els acaba d’esclatar a les
mans: ja no tenen res més
a dir-se. Però no estan sols.
Un tercer element els em-
peny a reaccionar. Un pe-
tit terrorista casolà és qui
dóna veu als pensaments
més amagats que poden
tenir, qui diu alt i clar el

que veritablement passa,
qui posa en marxa l’erup-
ció imminent d’un volcà.
És una creació de Mònica
Almirall, Miquel Segovia i
Albert Pérez Hidalgo, els
tres actors de l’obra.

Solfatara es va presen-
tar l’any passat al Be Fes-
tival 2012 de Birming-
ham, en què va guanyar el
premi del públic i el pri-

mer premi del festival
abans d’iniciar una gira
per diferents sales de la
Gran Bretanya. D’altra
banda, en la dècima edició
del Festival Skena Up de
Pristina (Kosovo), va
aconseguir uns altres dos
guardons: el premi a la mi-
llor direcció i el premi al
millor actor per a Albert
Pérez Hidalgo. ■
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‘Solfatara’ es presenta
demà al teatre de Blanes
a  Representada a la
Sala Beckett de
Barcelona, ha rebut ja
quatre premis

Un instant de ‘Solfatara’, obra que es podrà veure
diumenge al teatre de Blanes ■ JULIO CASTRO JIMÉNEZ

11
94

01
-1

08
13

86
®

10
36

20
-1

07
98

71
®

Uns exultants Patxi
Amezcua i Edmon Roch,
director i productor, res-
pectivament, de Séptimo,
van ser dijous als Cinemes
Albéniz de Girona per pre-
sidir l’única presentació
oficial a Catalunya d’un
film que s’ha convertit en
la millor estrena de la set-

mana passada.
“Ja em retiro”, va co-

mentar amb ironia el di-
rector del film, que es mos-
tra molt satisfet d’haver fet
una pel·lícula que està sus-
citant tant d’interès entre
el públic i la crítica. Consi-
dera que una de les claus
d’aquest èxit és el ritme
que ha imprès al film. “Són
noranta minuts que van
com un tret i per això el pú-

blic no té temps ni d’avor-
rir-se”, diu Amezcua.
Aquest també va confessar
que ell viu en un setè pis i
també juga amb els seus
fills a baixar per les escales,
desencadenant argumen-

tal d’aquest intens thriller
de suspens. La possibilitat
que els nord-americans en
facin un remake l’honora,
però en cap cas diu que el
dirigiria perquè prefereix
assumir nous reptes que ja

li truquen a la porta. De la
feina d’Edmon Roch com a
productor, en destaca la
seva especial “sensibilitat
cinematogràfica”, com a
bon director que també
és. ■
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‘Séptimo’, en
exclusiva a
Girona
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a El director i el productor van
presentar el film als Cinemes Albéniz

El gironí Edmon Roch (esquerra) i Patxi Amezcua, dijous a Girona ■ MANEL LLADÓ

El concert de Cap d’Any de
TV3 –que s’emetrà l’1 de
gener– es farà per cinquè
any des de Figueres. El
concert es gravarà el 29 de
novembre a les 21 h al tea-
tre municipal El Jardí. La
venda d’entrades, al preu
de 6 euros, serà del 18 al
28 de novembres al teatre.
Els diners es destinaran a
La marató de TV3. L’Or-
questra Filharmònica de
Catalunya interpretarà
músiques catalanes vuit-
centistes.
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El concert de
Cap d’Any de
TV3, des de
Figueres

RETRANSMISSIÓ


