
EL PUNT | Dissabte, 24 de maig del 2008 CULTURA -  ESPECTACLES  47

Partint d’un conte de la
tradició popular escocesa,
Pere Puig, director de la
companyia, s’ha encarre-
gat de fer la dramatúrgia i
dirigir No ploris, Ximplet,
un espectacle familiar que
explica el viatge iniciàtic
d’una nena intrèpida que
es diu Molly Whuppie,
que podria trobar el seu
equivalent com a perso-
natge de conte popular en
el Patufet, per exemple. A
La Planeta hi arriba una
companyia de circ, com-
posta per dos pallassos, un
que fa percussió i un altre
que toca la trompeta, i una
funambulista, que toca
l’acordió. Aquests còmics
explicaran el conte, repre-
sentant ells mateixos el
personatge de la rondalla,
utilitzant els recursos que
troben en el seu teatrí, de
vegades una mica atroti-
nats.

Molly Whuppie és una
nena que pren la determi-

nació d’escapar-se de casa
seva i anar a veure el rei
per demanar menjar per a
la seva família, abans de
l’arribada d’un hivern que
es preveu llarg i fred. Però
anar fins al castell del rei
implica fer un viatge en
què haurà de superar di-
versos obstacles. El
primer de tots, un bosc
molt espès en el qual es diu
que hi viu un gegant terri-
ble, en Ximplet. Després
del bosc, haurà de traves-
sar el pont fet amb un sol
cabell i arribar fins al cas-
tell, on hi viu el rei del seu
país. Un rei que no és el
que sembla, així com el so-
birà.

El director, Pere Puig,
afirma que en aquest viat-
ge iniciàtic la Molly «aca-
barà veient el món d’una
altra manera, deixant enre-
re prejudicis i tòpics», su-
perant-los a mesura que
supera cada obstacle amb
què es troba. Aquest és un

espectacle adequat per a
nens i nenes a partir de 5
anys.

Romi Yanes, que inter-
preta el paper de funambu-
lista i el de Molly
Whuppie, és la nova incor-
poració a la companyia

gironina, que per aquest
espectacle continua dispo-
sa de Maria Àngels Buisac
i Jordi Subirà. L’esceno-
grafia i el vestuari han anat
a càrrec de Ricard Prat, la
il·luminació és de Toni Pu-
jol i les cançons, de David

Costa, en una nova col·la-
boració del director del
Cor de Teatre amb la com-
panyia gironina, que ja ha-
via intervingut en la direc-
ció musical de Bondat. La
producció executiva és
d’Anna Carina Ribas.

L’espectacle familiar «No ploris,
Ximplet» es basa en un conte escocès

Un circ fa estada a
La Planeta i explica
una rondalla de la

Molly Whuppie

DANI CHICANO / Girona

● La companyia La Planeta estrenarà demà (12.00 i
18.00h) el seu tercer espectacle familiar, No ploris, Xim-
plet, després d’Un conte de les mil i una nits i Auuu! En
aquesta ocasió, un petit circ de tres còmics fa estada a la
sala i explica un conte basat en la tradició escocesa, prota-
gonitzat per una nena intrèpida, la Molly Whuppie.

Els tres còmics que expliquen el conte de la Molly Whuppie, a La Planeta. / LA PLANETA
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● L’actriu andalusa Pilar
Gómez, sota la direcció
del madrileny Fernando
Soto, és a dir, la compa-
nyia Escapista Teatro, pre-
senta avui (22.00 h) a la sa-
la Paladium d’Anglès el
monòleg humorístic Me-
jorcita de lo mío. La frase
que dóna títol a l’obra és la
resposta que es dóna en al-
guna part de l’Estat quan a
algú li pregunten pel seu
estat de salut. Mejorcita de
lo mío és un monòleg hu-
morístic, carregat de sar-
casme, ironia i també una
certa amargor, que té un
caràcter autobiogràfic pel
que fa a la intèrpret, ja que
el text es basa en experièn-

cies vitals de Pilar Gómez,
la qual cosa atorga autenti-
citat a la peça. Segons la
companyia, l’obra «topa
frontalment amb els dub-
tes, la por, el riure, el cos,
la verge de l’escola, les
monges, Huelva, els des-
amors, la pena, els
amics...» Mejorcita de lo
mío és un espectacle de
creació pròpia construït a
mesura que es treballava
en els assajos, és a dir, que
es basa en les improvisa-
cions de la mateixa actriu.
El sentit de l’humor, però,
és fonamental per a Soto i
Gómez, que afirmen que
és necessari per «transitar
per les zones més fosques
de l’ésser humà».

Escapista Teatro treu punta
a la vida amb el monòleg

«Mejorcita de lo mío», a la
sala Paladium d’Anglès
DANI CHICANO / Anglès

«Dotze sense
pietat», a la TPS
● Maçanet de la Selva.

L’Agrupació Benet Es-
criba de Sant Feliu de
Guíxols posarà en esce-
na avui (22.00 h) la pe-
ça Dotze sense pietat,
de Reginald Rose, a La
Societat de Maçanet, en
el marc de la Tempora-
da Plana de la Selva
(TPS). El director és
Ricard Pelló. / EL PUNT

Cançons i humor
de Gros i López
● Girona. El públic fami-
liar té avui dues cites. A
la Mercè de Girona
(18.00 h), Pep López
ofereix un espectacle
multimèdia de cançons,
i a les escales de l’es-
glésia de Madremanya
(19.00 h) hi actua el pa-
llasso Marcel Gros.
/ EL PUNT


