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En sis mesos, el Teatre
Municipal de Girona viurà
una única estrena, la de la
versió en català de l’espec-
tacle Mort d’un viatjant,
d’Arthur Miller, dirigit per
Mario Gas i produït pel
centre d’arts escèniques El
Canal, el Teatre Lliure i el
Teatro Español de Madrid,
que dirigeix el mateix Gas.
Aquesta és la primera pro-
ducció de l’any d’El Ca-
nal, amb un repartiment en
què hi ha Jordi Boixade-
ras, Rosa Renom, Pablo
Derqui i Oriol Vila, entre
d’altres.

Els trumfos que exhi-
beix el coliseu municipal
per intentar que durant
aquests sis mesos els ín-
dexs d’afluència de públic
siguin dignes –de Tempo-
rada Alta, amb força més
d’un 90% es passa al poc
més del 70% de la tempo-
rada estable– són quatre
produccions del Teatre
Nacional de Catalunya,
dues que ja s’han estrenat
–La dama de Reus i Alo-
ma– i dues que ho faran en
el transcurs dels quatre
primers mesos de l’any
–Mort de dama i La nit
més freda (Veus a l’exili).
La dama de Reus, d’Am-
brosi Carrión, dirigida per
Ramón Simó i interpreta-
da, entre d’altres, per Ma-
ria Molins, Manel Barceló
i Artur Trias, ha rebut bo-
nes crítiques i l’ajut inesti-
mable de les campanyes
promocionals d’un equi-
pament tan potent com el
TNC. Aquest avantatge el
comparteix amb Aloma,
l’espectacle musical de
Dagoll Dagom basat en la
coneguda novel·la de Mer-
cè Rodoreda, dirigit per
Joan Lluís Bozzo, que
també es podrà veure a Gi-
rona, i que protagonitzen
Júlia Möller, Carme San-
sa, Carlos Gramaje, el gi-
roní Ferran Frauca, Josep
Julien i Anabel Tutusaus,
entre d’altres.

L’adaptació teatral de
Mort de dama, de Llorenç
Villalonga, que va a càrrec
de Marc Rosich i Rafel
Duran, que també n’és el
director, s’estrenarà a la
Sala Petita del TNC el 21
de gener, i en el nombro-
síssim repartiment figuren
Mercè Arànega, Eva Bar-
celó, Àurea Màrquez i el
gironí Pep Sais, entre d’al-

tres, i La nit més freda
(Veus a l’exili) és un es-
pectacle ideat, creat i diri-
git per Teresa Vilardell,
bastit a partir de textos de
Joan Oliver, Carles Riba,
Mercè Rodoreda i Antoni
Rovira i Virgili. El reparti-
ment d’aquest espectacle,
coproduït amb el CAER,
el formen Elena Garcia, el
gironí Jordi Rico i Fina
Rius, i la seva estrena a la
Sala Tallers del TNC està
prevista pel 14 d’abril.

L’espai per a l’òpera ha
resultat ampliat i en comp-

tes d’una vetllada se n’han
programat dues, totes dues
a càrrec dels Amics de
l’Òpera de Sabadell: Il tro-
vatore (Verdi) i Don Gio-
vanni (Mozart). Conti-
nuant amb la veta musical,
el 15 de març, gairebé dos
anys després de la seva es-
trena al Teatre Lliure de
Barcelona, a Girona es po-
drà veure una relectura de
la sarsuela El dúo de la
africana, a càrrec del llo-
retenc Xavier Albertí i de
Lluïsa Cunillé, que va ser
un dels espectacles més

ben valorats i més pre-
miats de la temporada.

Un altre exponent de la
tendència de contractar es-
pectacles que han funcio-
nat a Barcelona i, per tant,
anant a assegurar el tret, és
El rei Lear, de Shakespea-
re, dirigit per Oriol Broggi
i interpretat per Joan An-
guera, la gironina Paula
Blanco, Màrcia Sisteró i
Mercè Pons, entre d’altres.

La dansa està represen-
tada en el programa per la
companyia Increpación,
que presenta l’espectacle

Breviario; Dansem 2 per
commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dansa, i
Àngels Margarit i Mudan-
ces, amb Flexelf.

El saló de descans del
mateix Teatre Municipal,
un espai tan bonic com in-
frautilitzat, serà el marc
de l’espectacle «M» de
Roig, que combina músi-
ca i paraula, la paraula de
Montserrat Roig transme-
sa per Mariona Casano-
vas, la qual estarà acom-
panyada al piano per Emi-
li Cuenca.

El Teatre Municipal i La Mercè presenten les seves programacions en arts escèniques a redós de Temporada Alta

Aprofitar l’empenta i mantenir el caliu
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DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA

23 i 24/01 21.00

25/01 19.00
Mort d'un viatjant El Canal /T. Lliure / T. Español

01/02 19.00 La dama de Reus TNC

07/02 21.00 Jugant amb Molière Teatre Popular de Catalunya

13/02 21.00 El rei Lear Biblioteca de Cat. I La Perla 29

28/02 21.00 Flexelf À. Margarit / Mudances

06/03 21.00

07/03 18.00 i 21.30
Aloma TNC

15/03 19.00 El duo de la Africana Teatre Lliure

22/03 Il trovatore Amics de l'Òpera de Sabadell

29/03 19.00 Mort de Dama TNC

17/04 21.00 “M” de Roig Cia. Mariona Casanovas

24/04 20.00 IV Certamen Musical Violetes del Bosc Obra Sardanista Violetes del Bosc

25/04 21.00 Breviario Increpación Danza

26/04 19.00 Dansem 2 Com. Gironina pel Dia 
Internacional de la Dansa

10/05 19.00 Don Giovanni Amics de l'Òpera de Sabadell

15/05 21.00 La nit més freda (Veus a l'exili) TNC

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA

27/01 20.30 Vagarejar entre  imbècils només 
condueix a l'infortuni

Festival Pepe Sales 2009

29/01 21.00 Crónica de José Agarrotado Los Corderos

01/02 18.00 Embolic a la granja (*) La Baldufa

19/02 21.00 Elogi de la folia A. Daygue / V. Vilar i P. Marcos

26/02 21.00 Sosa Rara Avis

01/03 17.30 i 18.30 Pedra a pedra (*) El Teatre de l'Home Dibuixat

05/03 21.00 A pas de Rosa Leveroni Cicle A pas de poetes

07/03 17.00 6a Trobada Internacional d'Art 
d'Acció Fem

Associació Gresol

14/03 21.00 Cauto, Zothique's i Midihands Coopcorp

02/04 21.00 A pas de Rainer Maria Rilke Cicle A pas de poetes

05/04 18.00 Rau Rau. La història de la nena 
trapezista

Teatre Mòbil

30/04 21.00 Herbero Iu & Sophie

07/05 21.00 A pas de Federico García Lorca Cicle A pas de poetes

14/05 18.00 Love you aproximately The Clinic

17/05 21.00 Operació A.V.I. (*) Farrés Brothers

28/05 21.00 Mirant a Yukali Alba Sarraute

04/06 21.00 A pas de Narcís Comadira Cicle A pas de poetes

11/06

Notes: (*) Espectacles familiars. Venda d'abonaments: a partir del 15 de desembre (11h). Venda anticipada 
d'entrades: a partir del 18 de desembre (11h). Més informació: www.ajuntament.gi/teatremunicipal/

21.00 Hello myself in Girona Paloma Calle
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DANI CHICANO / Girona

● Xavier Mingo, director
de l’auditori de La Mercè,
té clares les directrius a
l’hora de programar, i ahir,
en la presentació del pri-
mer semestre, les va expli-
citar: fer un esforç per fer
visibles els creadors giro-
nins reconeguts fora de les
comarques, però que a ca-
sa seva no han tingut gaire
predicament per falta de
plataformes en què mos-
trar la seva feina –és el cas
de la companyia Iu & Sop-
hie, del gironí Pau Zabale-
ta, i el projecte musical ex-
perimental Elogi de la Fo-
lia, dels músics gironins
residents a Lió Pau Mar-
cos i Vladimir Vilar–;
mantenir el diàleg amb al-
tres agents culturals del
territori com la Cèl·lula de
Sant Mori, l’Associació
Gresol, el festival Coop-
corp o el festival Pepe Sa-
les, que aquest any home-
natjarà el poeta Miquel
Bauçà; mantenir una alta
qualitat escènica en el cas
del cicle Escena Plural, de-
dicat a les arts escèniques,
reforçant-ne el caràcter
experimental, apostant
pels petits formats, pels
espectacle multidiscipli-
naris, amb menció espe-
cial per a la dansa contem-
porània, i incidint en els
formats musicals emer-
gents. Seguint aquesta lí-
nia, La Mercè presenta
propostes desenvolupades
al mateix centre i ofereix
suport a alguns dels espec-
tacles programats, com és
el cas de la producció cata-
lana i neozelandesa Love
you aproximately, o la per-
formance de Paloma Ca-
lle, Hello myself in Giro-
na. La Mercè també presta
una necessària atenció a la
poesia, amb el cicle A Pas
de Poetes, programat per
l’Aula d’Humanitats i que
dedicarà els seus especta-
cles, en què es fusiona la
poesia amb diversos llen-
guatges artístics, a Rosa
Leveroni, Rainer Maria
Rilke, Federico García
Lorca i Narcís Comadira.
La coordinació del cicle A
Pas de Poetes és a càrrec
de Judith Torres i Merit-
xell Yanes.

● El Teatre Municipal de Girona i l’audi-
tori de La Mercè van presentar ahir les se-
ves programacions en arts escèniques per
al primer semestre de l’any vinent, mirant

d’aprofitar, sobretot en el primer cas, la si-
nergia creada pel festival Temporada Al-
ta. La programació del Teatre Municipal
segueix les coordenades habituals, amb
produccions del TNC, òpera i algun dels

espectacles que han funcionat bé a Barce-
lona. L’Auditori de La Mercè presenta
una programació que dóna continuïtat a
un criteri artístic coherent, que incideix en
l’experimentació i ofereix un espai neces-

sari a la poesia, i que va començar a agafar
potència quan l’Auditori i Palau de Con-
gressos va entrar en funcionament, ja que
llavors La Mercè va deslliurar-se d’unes
quantes hipoteques artístiques.

Reforçar la línia
experimental a
La Mercè


