
Cultura i Societat

■ Diari de Girona DIMECRES, 19 DE NOVEMBRE DE 2014 37

L'artista Angélica Liddell, una de
les veus més radicals del teatre ac-
tual, obrirà dijous amb Tandy la
Setmana de la Creació Contem-
porània del Festival Temporada
Alta, amb una dotzena de mun-
tatges entre els quals també so-
bresurten els de Romeo Caste-
llucci, Israel Galván o Nao Albet i
Marcel Borràs.

Entre els dies 20 i 23 de no-
vembre se celebrarà a Girona una
nova edició d'aquest esdeveni-
ment, amb el suport de l'Institut
Ramon Llull, en el qual es con-
centren els treballs d'artistes con-
temporanis catalans i altres de
creadors de fora amb una gran in-
cidència internacional.

En aquesta cinquena edició de
la Setmana, Liddell (Figueres,
1966), va explicar ahir en roda de
premsa, donarà a conèixer el seu
últim espectacle Tandy, que sor-
geix de la lectura dels contes d'O-
hio, del nord-americà Sherwood
Anderson Winseburg i, en concret,
d'un relat que porta aquest títol, en
el qual un borratxo s'enamora
d'una nena de set anys.

Precisament, va qualificar de
«meravellosa» la feina de la jove-
níssima Elionor Caso, que a la
primera part porta el pes de l'obra,
amb «personatges solitaris, mig
bojos d'amor».

La programació de divendres
començarà amb l'obra Los Es-
queiters, dels joves Nao Albet i
Marcel Borràs.

Albet i Borràs, que malgrat la
seva curta trajectòria són vells co-
neguts del públic català, han avan-
çat que, abillats com a filòsofs
il·lustrats de l'època del Renaixe-
ment, dialogaran amb els skaters,
dels Estats Units, Itàlia, França i
Noruega, cadascun d'ells en el
seu idioma natal.

El català Xavier Bobés tornarà a
Temporada Alta amb Monstres,
en el qual el cos és el personatge,
mentre que el ballarí Pere Faure
presentarà Sin baile no hay paraíso
(Mi historia de la danza).

Dissabte i diumenge, els es-
pectadors que assisteixin a l'es-
glésia de Sant Domènec podran
seguir durant quaranta minuts
l'actor Romeo Castellucci i els
seus fragments de Juli César.

A més, diumenge es podrà veu-
re l'espectacle Espera, espera, es-
pera, de Jan Fabre, una estrena a
Espanya.

El ballarí Israel Galván, Premi
Nacional de Dansa, oferirà
Fla.co.men, en una estrena a Ca-
talunya d'un espectacle en el qual
homenatja «el so nu».

En el marc del cicle #FF80, de-
dicat a la dansa, el públic coneixerà
dissabte Rússia, del grup La Vero-
nal.

La companyia El Conde de Tor-
refiel presentarà La chica de la
agencia de viajes nos dijo que ha-
bía piscina en el apartamento,
amb el seu toc habitual d'humor
corrosiu.

Aimar Pérez Galí i María Cam-
pos presentaran Acumulating i
Tarannà, mentre que Lali Aygua-
dé estrenarà Saba.
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El Festival Temporada
Alta enceta a Girona una
nova edició de la trobada
internacional d’artistes



L’artista Angélica Liddell
obre la Setmana de 
Creació Contemporània

Dos a la carta, la pel·lícula de Ro-
bert Bellsolà que avui es preestre-
na a l’Ocine de Girona (20.30 h), és
una comèdia que contraposa el
tràfec de la ciutat amb la naturalesa
i la pau del món rural. 

El seu director, el gironí Robert
Bellsolà, ha definit el film com
«un conte infantil amb uns perso-
natges adults que es porten com
nens». 

En una entrevista, Bellsolà ha
ressaltat que l'entorn rural de Gi-
rona és un personatge més del
film, ja que gran part d'aquest es va
rodar a Sant Esteve de Guialbes, tot
i que també hi ha algunes imatges
de les ciutats de Barcelona i Giro-
na. 

Dos a la carta està protagonit-
zada per Adrià Collado i Andoni

Agirregomezkorta, i els acompa-
nyen en el repartiment Carolina
Bang, Melani Olivares i Sergi Ló-
pez.

El protagonista és l'Óscar, un
broker de ciutat que aparentment
és un triomfador però és una per-
sona trista, gris i estressada, que viu
per sobre de les seves possibilitats
i està casat amb una dona que no-
més té com a única ambició gas-
tar diners. 

A 100 quilòmetres de distància
viu Dani, un pagès basc que tre-
balla de cambrer i és molt innocent
i despistat. 

Dos a la carta uneix aquests dos
estranys personatges quan des-
cobreixen que són germans i es ve-
uen obligats a compartir Can Pitu,
un restaurant perdut en un idíl·lic
entorn rural a l'Empordà, que han

heretat després de la mort dels pa-
res. 

Óscar i la seva parella Belén
s'amagaran allí després que el
broker es vegi obligat a fugir d'uns
perillosos clients romanesos ar-
ruïnats després del fracàs d'una in-
versió d'alt risc recomanada pel
mateix Óscar. 

La pel·lícula se centra en els
dubtes de l'Óscar sobre si es que-
da vivint a Can Pitu o decideix ven-
dre el restaurant.

L'objectiu del director és que
l'espectador se senti com un nen:
«Som tots massa adults i seriosos
i hem de fer el ximple», ha desta-
cat Bellsolà, qui ha dit que el film
comença amb un personatge gris,
avorrit i amargat que acaba com
un home feliç portant un estil de
vida més senzill fent de pagès.
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Robert Bellsolà estrena
«Dos a la carta», on els
adults actuen com nens

L’Ocine preestrena avui una pel·lícula protagonitzada per Adrià
Collado que té el món rural de Girona com un més dels personatges


La UOC gradua 4.280 estudiants,
233 procedents de Girona 

La Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC) ha graduat  4.280
alumnes en titulacions oficials
durant el curs 2013-2014. D’a-
quests 2.876 eren catalans i con-
cretament 233 eren gironins, xifra
que representa un 8,1% del total de
Catalunya, ha informat el centre en
un comunicat. 

La demarcació de Girona és la
segona en nombre de graduats, en

primer lloc hi ha la de Barcelona,
on han obtingut una titulació ofi-
cial 2.155 persones (74,9%), en
tercer lloc s’ha situat Tarragona
amb 324 (11,3%) i en quarta posi-
ció hi ha Lleida amb 164 (5,7%).

La comarca amb més graduats
en titulacions oficials de la de-
marcació de Girona ha estat el
Gironès, que ha concentrat un
33,4% dels estudiants, concreta-
ment 78. 
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Angélica Liddell.
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Robert Bellsolà, Adrià Collado, Marcel Tomàs i Andoni Agirregomezkorta, als Cinemes Girona de Barcelona. 
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La websèrie Vostè no és aquí,
una producció d’humor guanya-
dora d’una beca KREAS de l’A-
juntament de Girona, es presen-
tarà dissabte a la Casa de Cultura
de la ciutat (18.30 h) i s’emetrà a
partir de l’1 de desembre a través
de la pàgina web www.vostenoe-
saqui.cat.

Vostè no és aquí consisteix en
una sèrie d’esquetxos d’humor
en català que il·lustra els deliris
d’un grup de personatges hetero-

genis i de personalitats estrambò-
tiques que coincideixen en un
psiquiàtric. La primera tempora-
da consta de 5 capítols i serà eme-
sa íntegrament per Internet, han
informat els seus responsables.

La sèrie, realitzada per la pro-
ductora Les Meilleurs, neix de la
mà d’un petit equip de joves pro-
fessionals i ha estat finançada mit-
jançant una subvenció KREAS de
l’Ajuntament de Girona i una cam-
panya de micromecenatge a través
de la plataforma Verkami. 

La campanya llançada sota l’es-
lògan «No els matis, salvem els per-
sonatges» va comptar amb el su-
port de diverses personalitats de
l’escena audiovisual catalana, com
el director teatral Marc Crehuet i
els actors Queco Novell, Toni Albà,
Mireia Portas, Cesc Casanovas,
David Verdaguer, Lluís Villanueva,
Alain Hernández i Betsy Túrnez.

El capítol pilot ha comptat amb
la col·laboració de l’actor Fermí
Fernàndez, han informat els pro-
ductors.
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S’estrena la websèrie «Vostè no és aquí»


