
el 23 i 24 d’ocutbre la sala La Pla-
neta acollirà la representació de
L'última cinta de Krapp. el seu di-
rector,Oskaras Koršunovas, abor-
da un dels personatges principals
de beckett interpretat per Juozas
budraitis. es tracta d’un especta-
cle en lituà amb sobretítols en ca-
talà

el director lituà oskaras Kor -
šunovas ha conquerit l’escena in-
ternacional amb el seu teatre in-
tens i torbador. els seus treballs van
a l’essència de les emocions i del
treball dels actors. Miranda (tem-
porada Alta 2011), Hamlet (tA
2012), Els baixos fons (tA 2013) o
La gavina (tA 2014) en van ser
destacats exemples.

Ara és el torn d’un altre clàssic

contemporani, samuel beckett,
en concret d’una de les fites del
teatre de l’absurd: Krapp, un home
que enregistra la seva veu per llui-
tar contra el temps, un personat-
ge perseguit per les ombres del
passat. Koršunovas aborda aquest
monòleg de referència acompa-
nyat de Juozas budraitis, un dels
actors cabdals de l’escena lituana.

Josep Maria Pou
el gran Josep Maria Pou és un
dels protagonistes de Sócrates, jui-
cio y muerte de un ciudadano. Di-
rigida per Mario Gas, l’obra és un
text de nova creació escrit també
per ell que parla d’un dels filòsofs
més influents del pensament con-
temporani. 

Altra vegada, un personatge in-
terpretat per Josep Maria Pou ex-

erceix plenament de ciutadà i,
madur i imponent, treu forces de
l’instant de fallida per prendre
partit i plantar cara al poder. L’ho-
me sol, plenament adult, s’adreça
a la societat que el posa a prova.
Pou interpreta sòcrates, el filòsof
que fa pensar tot parlant, una ma-
nera ben teatral de seduir i de
convèncer.  són paraules de pes en
temps volàtils. 

Paraules amb pòsit i una ètica.
Sócrates, juicio y muerte de un ciu-
dadano conjuga en present la re-
flexió civil més intemporal, amb
grans noms de l’escena. Altres ac-
tors de l’obra són carles canut,
Amparo Pamplona, Pep Molina,
borja espinosa, ramon Pujol i
Guillem Motos. es faran dues re-
presentacions, dissabte 24 d’octu-
bre, al teatre Municipal.  

Teatre en rus
Dimecres i dijous 28 i 29 d’octubre
el Municipal acollirà Mesura per
mesura, una aproximació a sha-
kespeare d’un dels directors més
reconeguts d’europa amb actors
russos.  shakespeare toca totes
les notes i reclama instruments
ben afinats. s’uneixen doncs el
talent de Declan Donnellan, im-
portant director dels clàssics en la
companyia cheek by Jowl, amb les
precises capacitats interpretati-
ves dels actors russos del teatre
Puixkin de Moscou, i es posa tot
aquest talent al servei de Mesura
per mesura, un dels textos sha-

kespearians políticament més pu-
nyents amb la natura dels go-
verns.

espectacle en rus amb sobre-
títols en català. La brillant preci-
sió artesana de Donnellan ha
deixat empremta en altres edi-
cions del festival, des de Macbeth
(tA 2008) fins a Les tres germanes
(tA 2012).  

Pere Arquillué
Què passa si els veïns de dalt viuen
sobre els nostres caps una intimi-
tat massa sorollosa? Posats a acla-
rir les coses, les parelles que con-
formen Pere Arquillué, Àgata roca,

CÈLIA ROCA | GIRONA

Josep Maria Pou
i Pere Arquillué,
dos dels grans
noms del
Temporada Alta
El primer es posa en la pell del filòsof grec Sòcrates, i el

segon protagonitza una comèdia del director Cesc Gay
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D’esquerra a dreta, Àgata
Roca, Jordi Rico, Nora Navas i
Pere Arquillué, a l’obra «Els
veïns de dalt». 
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Jordi Rico i Nora Navas s’ajunten
per sopar i tot entra en crisi. 

La primera incursió de Cesc
Gay en el teatre és Els veïns de dalt,
una comèdia fresca i tallant que
treu l’alè en les rèpliques. Com a re-
alitzador, Gay fa dues dècades
que explora a trossos la quotidia-
nitat més íntima en el cinema,
amb pel·lícules com Hotel Room,
En la ciudad o Una pistola en
cada mano. La d’aquests veïns
torna a ser una història de gent
normal enxampada enmig d’un
dia menys normal que de cos-
tum. Realisme mordaç del bo.  El
Municipal acollirà les representa-
cions divendres i dissabte en ses-
sions de tarda i nit.   
Auditori de Girona
La sala Montsalvatge de l’Audito-
ri de Girona acollirà, dissabte 24
Guerra, un espectacle musical re-
flexiu, irònic i provocador amb la
firma d'Albert Pla. L’obra barreja
música, teatre, projeccions i efec-
tes multimèdia al servei de dues
veus pròpies de la música: Albert
Pla i Fermín Muguruza. Dos mons-
tres de l'escenari que s'han aliat per
presentar una reflexió sobre la
guerra i la manera que s'explica.
Cançons punyents i iròniques que
s'intercanvien un soldat i una ciu-
tat. En un to delirant i carregat de
fantasia els artistes juguen a recrear
ambients i suggerir atmosferes;
tot plegat acompanyat per un mú-
sic de luxe: el productor musical

Raül Fernández, «refree», que l'a-
ny passat ja va fer emocionar el pú-
blic de Temporada Alta al costat de
Sílvia Pérez Cruz i el seu Granada.
La direcció d'escena de Guerra és
de Pepe Miravete i es va estrenar
el passat 13 de juliol al Grec- Fes-
tival de Barcelona. La batalla està
a punt de començar, l'artilleria ja
està preparada i els músics dispo-
sats a disparar. 

Vinicio Capossela amb Cabo
San Roque es podrà veure aquest
diumenge a la tarda al mateix lloc.
Capossela ens promet la lluna,
un viatge molt especial, ja des del
fet que cada concert de la gira és
diferent, amb un convidat distint
per a cada ocasió. 

Capossela és molt més que un
cantautor. Poeta, il·lusionista, ar-
tista màgic i total, The Sunday Ti-
mes es va aventurar a descriure’l
com «el gran secret d’Itàlia», un in-
tèrpret que beu d’influències tan
dispars com el folk italià, el tango,
el side show o el gènere burlesque.
A Qu’Art de siècle celebra els seus
25 anys de carrera amb un recital
entre modernista i patafísic que a
Girona acompanyen els igual-
ment inclassificables artesans de
Cabo San Roque.  El mateix dia de
l’actuació, al matí, tindrà lloc la
presentació del nou llibre de Vi-
nicio Capossela Tefteri, El libro de
las cuentas pendientes (Minús-
cula, 2014) al bar Arcada a les
11.30 h.
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A l’esquerra,
Josep Maria
Pou -en
Sòcrates- i
Carles Canut.


