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La companyia britànica Prope-
ller, formada íntegrament per ho-
mes, estrena avui a Temporada
Alta un muntatge de Somni d'una
nit d'estiu, de Shakespeare, am-
bientat al Nadal, «perquè l'hivern
resulta molt adequat per a aques-
ta obra, encara que el títol sugge-
reixi el contrari».

Segons va aclarir ahir en roda de
premsa a Barcelona l'actor Dan
Wheeler, que interpreta el perso-
natge femení Helena, Shakespea-
re «no era realista amb la concep-
ció del temps, l'utilitzava en funció
de les necessitats dramàtiques,
com demostra que en aquesta
obra hi ha un personatge que diu
que és maig i un altre que diu que
és hivern».

A partir d'aquesta premissa,
Propeller ha ideat una posada en
escena inspirada en el Nadal per-
què «l'obra parla d'encanteris i
del món de les fades i el Nadal és
el període més màgic de l'any». L’o-
bra, que ha hagut d’ampliar fun-
cions per l’alta demanda, es podrà
veure avui, demà i divendres al
Teatre Municipal de Girona.

«En una obra com aquesta, que
parla de la màgia i l'irreal, és molt
adequat que siguem una compa-
nyia només d'homes», diu Whee-
ler. «Jo interpreto a una dona i és
evident que no sóc una dona, per
tant el públic està obligat a entrar
en un món imaginatiu des del pri-
mer moment».

Propeller es caracteritza per
aproximar-se als textos de Sha-
kespeare d'una manera rigorosa,
com comprovarà el públic gironí,
que veurà l'obra en anglès i en vers.
Això no obstant, la posada en es-
cena és molt contemporània pel
que fa a l'escenografia, el vestidor
i la forma de treballar dels actors.
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Propeller ambienta al
Nadal «Somni d'una nit
d'estiu» de Shakespeare

Els actors de la companyia anglesa integrada només per homes
inviten l’espectador a entrar en un món imaginatiu des del primer acte


Els actors Joseph Chance i Dan Wheeler, de la compañía Propeller.
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Jordi Oriol ha estat el guanyador
de la final del III Torneig de Drama-
túrgia Catalana, que s'ha dut a ter-
me aquest dilluns a Girona, en el
marc del festival Temporada Alta.
Oriol s'ha imposat al consagrat inte-
grant del Tricicle Paco Mir amb el
text Muda, muda. Mir competia amb

el text I deien que plouria. Muda,
muda és un text que presenta en
paral·lel dos matrimonis que parlen
amb els seus fills adolescents sobre
els canvis que comporta aquest mo-
ment vital. Des del 7 d'octubre s'han
dut a terme quatre dies de combats
i dues semifinals on vuit autors tea-
trals de diferents generacions han
presentat, en lectura dramatitzada,
els seus textos breus fins arribar a
la gran final.ACN GIRONA



Jordi Oriol guanya
Paco Mir del Tricicle

TORNEIG DE DRAMATÚRGIA A LA SALA LA PLANETA

Quan encara queda una setma-
na per tancar el termini d’admis-
sió, més de 300 artistes ja han pre-
sentat proposta per actuar al fes-
tival Strenes de Girona, que se ce-
lebrarà del 27 de març al 13 d’abril
de 2014 als diferents equipaments
culturals gironins. L’organització va
informar ahir que la seva intenció
és superar les 9.000 persones que
van assistir a la primera edició. El
festival durarà tres setmanes.  
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Més de 300 artistes
concorren a l’Strenes

MÚSICA Yes The Music! i El Ratinyol
uneixen música i teatre 

El grup volcal Yes The Music!,
amb la col·laboració especial de la
companyia teatral Teatraires el
Ratinyol, uneixen música i teatre
a l’espectacle Yes Nadal!!!, que
s’estrenarà aquest divendres a
 l’escenari d’El Mundial de la Bis-
bal (19 h).

L’espectacle, adreçat tant a grans
com a petits, presenta una histò-
ria tendra i emotiva, narrada amb

tocs d'humor, per recrear un am-
bient nadalenc i màgic ben apro-
piat per aquestes dates festives.

Yes Nadal!!! es tralladarà
 diumenge dia 8 al Casal de Bordils
(17.30 h), per continuar el 22 de de-
sembre a Celrà, el 28 a Corçà i el 29
a Agullana. Jordina Gasull s’ha fet
càrrec de l’escenografia d’una obra
interpretada per Sílvia Montroig,
Diego Conde, Roser Ullastres, Toni
Luque i Mònica Jordà. 
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