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La necessitat de destacar
per sobre de la resta. La
necessitat de penjar a les
xarxes socials tot allò que
fas a cada moment. La ne-
cessitat d’agradar i triom-
far. O la necessitat de ca-
muflar que ets un perde-
dor. Totes aquestes són si-
tuacions que viuen els per-
sonatges de Sota la ciutat,
del gironí Llàtzer Garcia,
que s’estrena divendres
en el Temporada Alta. La
història comença amb
una parella que veu que els
seus somnis de ser escrip-
tor i actriu s’han truncat i
confien que, canviant de
lloc i anant a Barcelona,
podran prosperar. A partir
d’aquí, afloren enveges i
hipocresies en una crítica
a la societat urbana i de
masses actual.

Llàtzer Garcia arriba a
Temporada Alta amb un
coproducció del festival i
la companyia Arcàdia en
la qual fa un retrat mordaç
de la societat urbana ac-
tual. Sota la ciutat retrata
l’obstinació d’uns perso-
natges –on és fàcil que tot-

hom s’hi vegi reflectit per-
sonalment o bé hi recone-
gui algú semblant– per so-
bresortir, per tenir un re-
coneixement social i per
triomfar (o dissimular que
no ho han fet).

La història comença
quan en David i la Dàlia
–un escriptor i una actriu
frustrats– viuen una pro-

funda crisi de parella i de-
cideixen fer un pas enda-
vant anant a viure a Barce-
lona, on creuen que estan
a temps de realitzar els
seus somnis. Allà, però,
hauran de sobreviure a
una societat basada a apa-
rentar, sobresortir i
triomfar. “És una critica a
la societat urbana, a la

massa, que converteix en
necessitat el destacar per
sobre de tothom”, reco-
neix l’autor. Garcia pre-
senta uns personatges
perdedors que, malgrat
tot, continuen entossu-
dits a buscar la manera de
mantenir l’estatus social
o, en el pitjor dels casos, a
poder arribar a tenir reco-
neixement i ser algú.

Tragicomèdia urbana
El director la defineix com
una història “d’aventures
a la gran ciutat”, a mig ca-
mí entre el drama i la co-
mèdia. “És un drama però
també s’instal·la en la co-
mèdia urbana com si fos
una pel·lícula de Woody
Allen, per allò de l’ambient
cultureta”, explica Garcia.

L’obra és molt coral i
tots els personatges tenen
el seu moment de protago-
nisme. Els intèrprets són
Marta Aran, Oriol Casals,
Muguet Franc, Laura Ló-
pez i Albert Pérez. Sota la
ciutat s’estrena divendres
a La Planeta i farà tres fun-
cions durant tot el cap de
setmana. Està previst que
a l’abril es faci també al
Lliure de Barcelona. ■

a El muntatge, que s’estrena en el Temporada Alta, és una crònica amb més ombres que llums
sobre il·lusions perdudes en una gran ciutat a Funcions avui, demà i demà passat a La Planeta
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Llàtzer Garcia critica la
hipocresia a ‘Sota la ciutat’

Un moment de l’obra, en els assajos d’ahir a la sala La Planeta ■ QUIM PUIG

2014
Llàtzer Garcia va rebre el
premi de la crítica al millor
text per ‘La Pols’, presenta-
da a Temporada Alta.
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La data

La Fundació Prudenci
Bertrana va retre ahir un
homenatge als tres funda-
dors “originals”, tal com va
insistir a qualificar-los el
president de la institució,
Joan Domènech, tant per
agrair-los la iniciativa que
van tenir el 1967 de crear
el premi de novel·la i la se-
va disponibilitat al llarg de
la història de la institució,
com per deixar establert
per sempre la veritable pa-

ternitat de la idea. Dels
anys previs a la recupera-
ció dels ajuntaments de-
mocràtics, “hi ha dues ins-
titucions de les quals tot-
hom es vol atribuir la fun-

dació: els Bertrana i l’As-
semblea Democràtica”, va
dir amb humor Joaquim
Jubert, un dels patrons
originals que ahir va fer de
portaveu en l’homenatge

que va compartir amb Pa-
co Pluma i, a títol pòstum,
amb Ricard Masó. Per Ju-
bert, però, l’autèntic im-
pulsor va ser Masó, aquell
dia que va presentar-se es-
verat a l’apartament del
Comtat de Sant Jordi on
s’havien reunit els Jubert i
els Pluma amb la notícia
que l’Ajuntament de Giro-
na havia creat un premi de
novel·la per a obres escri-
tes en castellà. “Com diu
Saint-Éxupery a Terra
d’homes, si mirant un gra-
pat de pedres algú somia
en una catedral, ja l’ha co-
mençada a construir: nos-
altres vam somiar la cate-
dral i Masó va fer la feina”,
va explicar Jubert per re-
ferir-se a l’homenatge “ne-
cessari i just” que es tribu-
tava al patró absent.

L’acte, celebrat a l’Audi-
tori Viader, va precedir
una conferència d’Inés Pa-
drosa, arxivera de Perala-
da, sobre El llegat de Ra-
mon Muntaner. ■

a Joaquim Jubert,
Paco Pluma i Ricard
Masó, a títol pòstum,
van ser homenatjats

La Fundació Bertrana
ret honors als fundadors
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La vídua de Masó, Carme Carbó, recull l’obsequi de la
Fundació, al costat d’Esteve Vilanova i Inés Padrosa ■ EL PUNT

Se suspèn ‘Crec en
un sol Déu’, de
Rosa M. Sardà

LLENGUA

TEATRE

Formació del
voluntariat de
lectura fàcil
Biblioteques de Girona orga-
nitza per cinquè cop la jorna-
da de formació del voluntariat
de lectura fàcil, durant la qual
els participants en el projecte
comparteixen experiències i
aprenen eines per millorar la
seva tasca d’acompanyament
en la lectura. La formació té
lloc avui a la biblioteca Antò-
nia Adroher (de les 17 a les 20
h). La primera ponent serà
l’experta en cinesiologia Àn-
gels Xena, i a continuació
l’actor David Martínez propo-
sarà una aproximació a la
comunicació verbal i no ver-
bal per mitjà d’una dinàmica
de grup utilitzant eines tea-
trals. ■ REDACCIÓ

Per motius aliens a Temporada
Alta, l’espectacle CrecEnUn-
SolDéu, dirigit per Lluís Pas-
qual i interpretat per l’actriu
Rosa Maria Sardà, s’ha suspès.
L’espectacle es representava
en el marc del festival demà i
demà passat. El Teatre Lliure,
productor de l’espectacle, ha
fet arribar un comunicat en
què s’informa que la suspen-
sió de l’obra es deu a motius
de salut de l’actriu: “Rosa M.
Sardà no podrà dur a terme
les representacions de l’obra
per recomanació del seu met-
ge, ja que no està recuperada
totalment d’una afecció pul-
monar.” ■ REDACCIÓ

El Centre de Documenta-
ció del Museu de la Medi-
terrània de Torroella ha
organitzat per demà, a la
sala polivalent de Verges
(10 h), el III Fòrum de Re-
cerca del Baix Ter, que vol
convertir-se en un espai de
trobada per a investiga-
dors i en un instrument
per difondre algunes de les
recerques més significati-
ves que s’estan desenvolu-

pant en l’àmbit del Baix
Ter. El format de la jorna-
da, a banda del món acadè-
mic, també està pensat
per atraure persones inte-
ressades a conèixer uns
treballs de recerca de pro-
ximitat en àmbits tan di-
versos com la història, el
patrimoni, l’economia, la
música, la biografia de
personatges destacats o la
biologia.

Hi ha programades deu
presentacions d’uns 15
minuts cada una, que ani-
ran precedides de la confe-
rència inaugural (10.15
h), a càrrec de l’investiga-
dor de Verges Salvador
Vega, sobre El capbreu de
Verges de 1377. ■
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a Una desena de
ponències es
presentaran demà
durant la jornada

Celebren a Verges el
tercer Fòrum de
Recerca del Baix Ter


