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La companyia Teatre de
l’Enjòlit estrena aquest
cap de setmana la comè-
dia El setè cel, de Caryl
Churchill, a la sala La Pla-
neta de Girona, coproduc-
tora de l’obra, que avui es
representarà a les 21 h i

demà a les 18 h (12 euros).
L’obra dura dues hores i
quart, amb un entreacte
inclòs.

El setè cel, escrita per la
dramaturga britànica més
representada del món i di-
rigida per Glòria Balañà,
gira al voltant de la idea de
la sexualitat com a aspecte
definidor de l’ésser humà i
al voltant del desig com a
base per a la construcció
de l’individu. L’obra està
estructurada en dos actes:
el primer té lloc a finals del
segle XIX a l’Àfrica colo-
nial, i el segon transcorre

un segle més tard a Lon-
dres, tot i que per als per-
sonatges de l’obra tan sols
hauran passat 25 anys des
de l’acció del primer acte.
Aquest joc d’equívocs tam-
bé s’aplica al gènere i a la
raça dels personatges.

El que pretén El setè cel
és convidar l’espectador a
reflexionar sobre els va-
lors i els patrons de com-
portament que es cons-
trueixen des del món occi-
dental, i també sobre si
s’ha avançat realment en

aspectes com ara el racis-
me i la igualtat sexual.

Interpretada pels ac-
tors i actrius Albert Ale-
many, Elies Barberà, Mar-
ta Montiel, Jenny Bea-
craft, Arnau Marín, Lluís
Olivé i Teresa Urroz, la

comèdia El setè cel també
es representarà a la sala
Beckett de Barcelona
–que ha col·laborat en la
producció de l’obra– del
20 de març al 13 de maig,
dins l’Obrador Internacio-
nal de Dramatúrgia. ■ 
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Una comèdia
sobre l’evolució
moral, a Girona

Els personatges de l’obra ‘El setè cel’, en una imatge promocional ■ TEATRE DE L’ENJÒLIT

Somriure als temps difí-
cils: aquest és el lema cen-
tral de la cinquena mostra
col·lectiva multidiscipli-
nària Empordoneses,
que, coordinada per Pilar
Farrés, té lloc fins a final
de març a diferents espais
expositius i comerços de
Figueres, per impulsar
l’optimisme en aquests
temps difícils i convertir la

ciutat en un escenari ple
d’inspiració, art i alegria.
Aquesta tarda s’inaugura-
rà l’exposició col·lectiva al
voltant del fang Aterrat-
ges a la Casa Empordà (18
h). Al Cafè Dalicatessen hi
ha l’exposició Una mirada
positiva en aquest entorn
de crisi, amb obres d’una
vintena de fotògrafs, i a la
biblioteca Fages de Cli-
ment, M. Mercè Cuartie-
lla (text) i Abdon Jordà
(disseny) proposen Sis
consells de supervivèn-
cia. Empordoneses tam-
bé s’estén pel Cafè dels
Tints, el Consell Comar-
cal, L’Aljub i Accés Espai
Mas d’en Dorra. ■

a  La 5a edició de
l’exposició col·lectiva
multidisciplinària
omple Figueres d’art

‘Empordoneses’,
o com somriure
davant la crisi
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El cartell de la mostra ‘Empordoneses 2014’ ■ ARXIU

Els Amics de les Arts obri-
ran la segona edició del
festival de tardor-hivern
Harmonies, que organitza
l’Auditori Teatre Espai Ter
de Torroella de Montgrí,
amb un concert que tindrà
lloc el dimecres 10 de se-
tembre, vigília de la Diada,
als jardins de John Len-
non (22 h, 25 euros). Les
entrades ja són a la venda
a través del web de l’Espai
Ter. El director d’aquest
auditori, Antoni Roviras,
ha destacat que amb
aquest concert de la Diada
el festival Harmonies
“s’obre encara més a Tor-
roella amb la utilització
dels jardins de John Len-
non com a nou escenari”.
El festival té com a esce-
nari principal l’Espai Ter i
també es programen con-
verses amb els artistes a
La Sala.

El de Torroella de Mont-
grí és, de moment, el ter-
cer concert que Els Amics
de les Arts han confirmat
a les comarques gironines
dins la gira del seu quart

disc d’estudi, que es publi-
carà el 8 d’abril. La gira
començarà el 9 de maig a
Lleida i arribarà a l’Audito-
ri de Girona el 30 de maig,
dins del festival Strenes, i
al Festival de Cap Roig el
25 de juliol. Ahir el grup
també va protagonitzar

un dels actes previs de
Strenes, amb la presen-
tació al Museu del Cinema
de Girona del primer vi-
deoclip del nou disc, cor-
responent a la cançó Ja no
ens passa, amb els músics
acompanyats per mem-
bres de la productora In-

tricate i per l’actriu pro-
tagonista del videoclip,
Noemí Costa. Uns vuitan-
ta seguidors d’Els Amics
de les Arts –ahir, sense Da-
ni Alegret– van assistir a la
presentació, en què també
es va poder veure el ma-
kinf of  del videoclip. ■

Els Amics de les Arts, el 10
de setembre a Harmonies
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a El grup oferirà el concert inaugural del festival torroellenc als jardins de
John Lennon a Ahir va presentar el nou videoclip a Girona, dins de Strenes
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Els Amics de les Arts, ahir al Museu del Cinema, amb Noemí Costa, els representants de la
productora Intricate i el director del festival Strenes, Xavi Pascual ■ LLUÍS SERRAT


