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El V Congrés d’Història de Girona va arrencar ahir al monestir de Sant
Daniel, dedicat precisament a Monestirs i convents a Girona. A la foto, un
moment de la conferència inaugural, a càrrec d’Anna Gironella. Organitzat per
l’Institut d’Estudis Gironins i l’Ajuntament de Girona, el congrés inclourà
durant dos dies onze ponències sobre aspectes dels monestirs gironins, la
majoria, completament desapareguts. 



Arrenca el Congrés d’Història de Girona

VEU I TIORBA
Carlos Mena, contratenor; Daniel

Zapico, tiorba. Obres: A Grandi, B. Ferrari,
G.G. Kapsberger, C. Monteverdi, A. Cesti,
G.F. Sances i H. Purcell. � DIA:  11 de
novembre. Salade Cambra de l’Auditori
de Girona.

arlos Mena és un dels
contratenors españols
amb una de les carreres

més brillants. El programa que va
desplegar a Girona, molt lluny de
fer concessions, oferia tota mena

d'esculls. Aquest contratenor basc
que va fer els seus estudis a la gran
Schola Cantorum de Basel –amb
R. Levitt i R. Jacobs– és un artista
d'una gran solidesa interpretativa.

Acompanyat per Daniel Zapico

va anar desplegant un repertori ric
en exigència vocal i profunditat ex-
pressiva. Mena va treballar de va-
lent durant una hora i mitja per re-
portar amb talent els diversos es-
pais sonors que demanaven les  
o bres. És un cantant contingut
que arrisca molt en les seves in-
terpretacions. Hi ha un gran rigor
«filològic» en la lectura musical
però també la imaginació d'un
molt bon artista per fer-se seves
aquestes pàgines. El gust i el co-
neixement afinat per les orna-
mentacions el converteixen en un
plaer estètic.

Daniel Zapico va ser un bon
acompanyant, amb moments molt
brillants. No arrisca massa en la
configuració d'aquests acompa-
nyaments però va ser més que
suficient per garantir un molt bon
resultat general. Tots dos garan-
teixen que estiguis ben atent a les
seves evolucions i no són tan pre-
visibles com altres músics.

C



LLIÇÓ DE CANT

Xavier Paset

MÚSICA CRÍTICA

Carlos Mena.

DdG

El director teatral Llàtzer Garcia
estrena avui a la Sala La Planeta, al
festival Temporada Alta, Sota la
ciutat, una crítica a la Barcelona del
postureig en què els seus habitants
només anhelen destacar-se per
damunt dels seus veïns. Durant
l'assaig d'ahir, Garcia va explicar
que la càrrega implícita en el mun-
tatge és contra «la massa i la ne-
cessitat de sobresortir-ne».

«La majoria de personatges que
apareixen són perdedors», explica
el director gironí, que descriu
aquesta Barcelona com «una ciu-
tat de disseny de cara a la galeria».

Llàtzer Garcia detalla que en l'o-

bra apareixen molt les xarxes so-
cials, com a reflex d'«aquesta ne-
cessitat d'agradar als altres de ma-
nera continuada».

Sota la ciutat suposa per a Gar-
cia el pas de descriure històries que
passaven en un sol dia a confec-
cionar un relat «amb més temes i
amplitud d'espai i temps».

«El punt de partida és una pa-
rella frustrada en la seva relació
que decideix fer un canvi per tor-
nar a recuperar les il·lusions per-
dudes», puntualitza el també au-
tor de la peça.

Aquestes dues persones s'ins-
tal·len a la gran ciutat i Llàtzer
Garcia indica que, «allà, conei-
xen gent obsessionada a complir
els seus somnis que, en realitat, es
troba que és esclava d'aquests
somnis».
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Llàtzer Garcia critica la
Barcelona del postureig
a l’obra «Sota la ciutat»

Un assaig per a la premsa, ahir a la Sala La Planeta. 

El director Peter Brook refle-
xiona a The Valley of Astonish-
ment (La vall de la sorpresa)
sobre la intel·ligència, la raó i el
que és un ésser humà, en una
obra que es podrà veure al Tea-
tre Municipal de Girona aquest
dissabte i diumenge, en el marc
del festival Temporada Alta.

Aquesta és la vuitena vegada
que Peter Brook, acompanyat
per la seva habitual col·labora-
dora, Marie Hélène Estienne,
ve al festival, ara amb un espec-
tacle sobre els misteris i mera-
velles del cervell humà, inspirat
en el poema èpic del persa Farid

Attar La conferència dels ocells.
La història d'un home amb si-

nestèsia que té la capacitat d'es-
coltar un color o assaborir notes
musicals serveix de fil conduc-
tor de l'obra, que es desenvolu-
pa en tres espais gairebé des-
pullats en què es dóna curs a la
imaginació.

Segons va explicar ahir Brook,
amb l’obra vol conduir l'espec-
tador per nous i desconeguts ter-
ritoris a través de persones les vi-
des de les quals són tan intenses
que en qualsevol instant poden
passar del paradís a l'infern, i tor-
nar una altra vegada al paradís.

En l'obra, el personatge de
Sammy Costas, protagonista de
la funció, està inspirat en la vida
de Solomon Shereshevsky, al
qual va tractar el neuròleg rus
Alexander Luria, i la vida del
qual va relatar en el llibre La
ment d'un mnemotècnic, i que
Brook ja va portar a l'escena.
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Brook reflexiona sobre
la raó a «The Valley
of Astonishment»

La vuitena visita del
director a Temporada Alta
porta un espectacle sobre
els misteris del cervell

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

Escena de l’obra. 
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El gironí, que estrena a La Planeta, veu gent esclava dels seus somnis
MARC MARTÍ

TEATRE DE SALT

TEMPORADA ALTA
Rosa Maria Sardà suspèn per
malaltia «CrecEnUnSolDéu»

Temporada Alta va anunciar
ahir que retornarà l’import de

les entrades venudes de CrecEnUn-
SolDéu per malaltia de la intèrpret,
Rosa Maria Sardà. L’obra s’havia de
representar els dies 14 i 15 a Salt.




