
Diari de Girona ■DISSABTE, 7 DE DESEMBRE DE 201348

Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

FETS I GENT El luxe d’un
casament indi a Catalunya
La jove Shristi Mittal i el seu nuvi, Gulraj Behl es
van passejar dijous per la catifa blava del Museu
Marítim de Barcelona. 52

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

TELEVISIÓ geriona sabrà avui si
passa a la final d’«Oh happy day» 
La participació dels gironins en el concurs de TV3 ha despertat gran ex-
pectació entre els teleespectadors de la ciutat.  60

Temporada Alta programa dos
dels grans èxits de la cartellera
Barcelonina: Barcelona, de Pere
Riera, amb Míriam Iscla i Emma
Vilarasau, que es podrà veure avui
i demà al Teatre Municipal de Gi-
rona; i Adreça Desconeguda, amb
Lluís Homar i Eduard Fernández,
que es representarà avui al Teatre
de Salt, en una doble funció a les
6 de la tarda i a les 9 de la nit. Amb
aquests dos espectacles s’aco-
miada una densa XXII edició del
festival internacional. 

L’autor i director Pere Riera i el
seu últim espectacle, Barcelona,
han estat dues de les revelacions
unànimes de la passada tempo-
rada teatral barcelonina, on tam-
bé es va veure Red Pontiac –estre-
nada a la passada edició del festi-
val Temporada Alta– i El don de las
Sirenas. 

Sota els bombardejos
Barcelona és una crònica quoti-
diana de la capital catalana sota els
bombardejos feixistes. Una co-
mèdia dramàtica que ha estat con-
siderada tan ben construïda i tan
clara en les seves intencions que
esdevé un text universal en la seva
concreció històrica. 

La protagonitzen vuit intèrprets
«en estat de gràcia» on marquen el
pas Emma Vilarasau i Míriam Is-
cla, parella escènica que la crítica

ha definit com «electritzant i su-
perba». 

La història explica la vida de la
Núria i l’Elena, dues dones amb
comptes pendents, dues amigues
separades per l’amor d’un home i
el destí d’una pàtria, dues dones
atretes sense remei per l’encís d’u-
na ciutat prodigiosa; una ciutat

rosa de foc, blava i vermella.
Per altra part, Lluís Homar di-

rigeix Adreça Desconeguda, de
l’autora Katherine Kressmann Tay-
lor, un espectacle que interpreta
conjuntament amb Eduard Fer-
nández, dues de les cares més ci-
nematogràfiques del nostre país. 

El muntatge, que va prorrogar-

se a Barcelona a causa de l’èxit de
públic provocat pel boca-orella, ex-
plica amb un suspens captivador
la història de Max Einsenstein i
Martin Schulse: dos amics de la in-
fantesa separats en la distància
però sempre units; units fins a tal
punt que decideixen obrir una
galeria d’art a Sant Francisco. 

Som a l’any 1932 i el Martin ha
de tornar a Alemanya; país on el
nazisme va en augment. Tots dos
amics s’escriuen cartes. Denses, ge-
neroses i maquiavèl·liques, aques-
tes cartes visionàries són el testa-
ment de dos éssers humans atra-
pats a la màquina infernal d’un
drama universal.

GIRONA | DdG

Temporada Alta tanca la XXII edició amb
dos grans èxits de la cartellera barcelonina
Lluís Homar i Eduard Fernández porten «Adreça desconeguda» a Salt, i «Barcelona» arriba al Municipal de Girona

Breus

Un vestit que va lluir l'actor bri-
tànic Daniel Craig a Skyfall, l'últi-
ma pel·lícula de James Bond, va ar-
ribar a les 11.875 lliures (14.250 eu-
ros) en una subhasta de cultura
pop a la casa Christie’s de Londres.
Uns botons de puny amb el lema
de la família Bond es van rematar
per 9.750 euros.

LONDRES | EFE

14.000 euros pel vestit
de Craig a «Skifall»

CINEMA

Divui artistes exploren les possi-
bilitats expressives de la terra cui-
ta a l’exposició Aterratges, comis-
sariada per Antoni Federico i co-
ordinada per Enric Tubert que s’i-
naugura avui (12 h) al Mas Viñas de
l’Estrada, a Agullana. Els artistes
són:  C. Bros, D. Bosch, M. Camp-
depadrós, M. Duran, P. Farrés, E. Fe-
derico, P. Federico, R. Fort, J. Gispert,
C. Lambert, M. Mallén, J. Ministral,
F. Morrison, E. Parés, Patxè, C. San-
glas,  N. Surribas i l’A. Federico.
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divuit artistes
experimenten amb la
terra cuita a agullana

ART

El projecte per a la recuperació
de la masia on Joan Miró passava
els estius, a Mont-roig del Camp, al
Baix Camp, comença a prendre for-
ma. La seva besnéta, Lola Fernán-
dez, i el nét, Joan Punyet, aporta-
ran 200.000 € per condicionar l'es-
pai, que ha de convertir-se en un
museu. També hi haurà una apor-
tació de 30.000 euros, 15.000 euros
de l'Obra Social LaCaixa, i 15.000
euros més que donarà l'Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV). 

MONT-ROIG DEL CAMP | ACN

La besnéta i el nét de
Miró posen 200.000 €
per fer un museu

ART

La cantant Bikimel presentarà el
seu nou disc, Farrera Can-Sons
D.O. (Temps Record, 2010), demà
diumenge als Jardis de la Mercè de
Girona, a partir de les 19 hores. El
nou disc de l’artista conté can-
çons medievals com Confessions de
Sta. Eulàlia, acompanyada pel
músic solsoní Roger Mas, llegen-
des com Minairons i cançons ins-
pirades en la vida i la natura del po-
ble com Farrerao Nen del bosc, en-
tre altres.
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La gira de la cantant
Bikimel arriba als
Jardins de la Mercè

MÚSICA

Aquest cap de setmana finalitza
a les Planes d’Hostoles el rodatge del
curtmetratge Joana, de Carla Simon.
Des de principis d’aquesta setma-
na, l’equip de rodatge s’ha instal·lat
a les Planes per fer realitat el projecte
de graduació a la London Film
School d’aquesta veïna del muni-
cipi. Amb aquest treball, Carla Si-
món Pipó retorna al seu poble per
rodar un curtmetratge inspirat en la
seva família. L’actriu protagonista és
Carme Sansa.
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Últims dies de
rodatge a la garrotxa
del curt «Joana»

CINEMA

Eduard Fernández i Lluís Homar. 

TEMPORADA ALTA

Claret Papiol és una de les perso-
nalitats clau en la renovació del circ a
Catalunya. Temporada Alta acull
demà diumenge (18h), a La Planeta,
l’estrena absoluta del seu últim es-
pectacle, K.O.L 1714, una reflexió so-
bre la ingenuïtat humana, el dilema
entre els antics coneixements i l’ob-
sessió per la novetat. Claret, sota la
mirada d’adult-nen característica del
pallasso, interpreta la història d’en
Sarriàs; un pagès tradicional que es
veu abocat a abandonar uns costums
que ja no tenen cabuda en la voràgi-
ne del món modern.ddg GIRONA



El nou espectacle
de Claret Papiol
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