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Un espectacle plantejat com un
«documental de teatre» a partir
dels testimonis de la lleva del bi-
beró de la batalla de l'Ebre, In me-
moriam, dirigit per Lluís Pasqual,
aixecarà el teló de la 25a edició del
festival Temporada Alta.

L’espectacle és fruit de la col·la-
boració entre el Teatre Lliure i el
festival Temporada Alta, Festival de
Tardor de Catalunya Girona-Salt,
per celebrar els seus respectius ani-
versaris. El Lliure fa 40 anys i Tem-
porada Alta fa 25 anys. 

Les dues institucions s’uneixen
per commemorar-ho i presentar
dues coproduccions que formaran
part de la programació del festival
gironí i de l'equipament barcelo-
ní.

La col·laboració es completarà
amb la producció Davant la jubi-
lació, de Thomas Bernhard, on el
polonès Krystian Lupa dirigirà ac-
tors catalans. L'obra es podrà veu-
re primer al festival a mitjan octu-
bre i, posteriorment, a la progra-
mació de la temporada del Lliure.

En coproducció també amb el
Centro Dramático Nacional, In
memorianparteix dels testimonis
d'alguns supervivents de la lleva
del biberó incorporats a l'exèrcit de
la República el 1938, quan tenien
entre 17 i 18 anys. 

El director del Teatre Lliure va
explicar ahir en la roda de prem-
sa de presentació que la idea li va

sorgir d'un oncle que va formar
part de la lleva. Ell mateix va par-
lar amb tots els testimonis «que te-
nen entre 95 i 96 anys» a partir dels
quals es basa l'espectacle. 

«La set, la gana, els polls, la
vida a les trinxeres o el tracte amb
l'exèrcit enemic eren els mateixos»,

afirma el director del Teatre Lliu-
re, i afegeix que «de silencis enca-
ra n'hi ha molts».

L'obra l'interpretaran els actors
de La Kompanyia Lliure Joan
Amargós, Enric Auquer, Quim Àvi-
la, Eduardo Lloveras, Lluís Mar-
quès i Joan Solé, a més d'intèrprets

encara per concretar.
La música, que s'interpretarà en

directe i anirà a càrrec de Dani Es-
pasa, és de Claudio Monteverdi, la
«més noble per recordar a algú»,
segons Pasqual. 

D’altra banda, Lupa dirigeix ac-
tors catalans a l’espectacle Da-

vant la jubilació, en l’altra copro-
ducció entre el festival gironí i el
Lliure. 

Es tracta d'una proposta teatral
del reconegut director polonès
que, des de feia cinc anys, Salvador
Sunyer volia portar a Girona. 

Lupa s'apropa a un text del no-
vel·lista, dramaturg i poeta austríac
Thomas Bernhard, dirigint actors
catalans com Mercè Arànega, Pep
Cruz i Marta Angelat. 

L'obra parteix d'un fet real, el co-
negut com a cas Filbinger, que
narra com el primer ministre de
Baden Wurtemberg, un dels setze
estats federals d'Alemanya, va di-
mitir el 1978 quan es va fer públic
que havia estat jutge de la marina
hitleriana i que havia signat nom-
broses condemnes a mort. 

En paraules del director de
Temporada Alta, Salvador Sunyer,
l'obra és una «comèdia sobre l'à-
nima alemanya» basada en tres
germans que són «oposats». 

Sunyer també es va referir al
Teatre Lliure i a Temporada Alta,
dos projectes sorgits d'«anomalies»
que han anat «tirant endavant» i
que els uneix l'interès pel «teatre
d'art».
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Un espectacle sobre la lleva del biberó
aixecarà el teló del Temporada Alta
Lluís Pascual dirigirà «In memoriam», obra basada en testimonis de la batalla de l’Ebre que tenen entre 95 i 96 anys�
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Segons Albert Soler, el problema del periodisme és que hi ha massa gent
que aspira a un premi, un càrrec a l’administració o anar a àpats institucionals,
«o a totes tres coses». És així que va explicar que les seves columnes siguin
considerades una anomalia, quan haurien de ser «la norma». Soler va
presentar ahir, a la Llibreria 22 de Girona, amb Josep Pastells, La família Joad
a Disneylàndia, recopilació de columnes aparegudes en aquest diari.
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Albert Soler posa a ratlla el periodisme

Les dues obres El Florido Pensil-
Nenes i L’Avar, aquesta de Molière,
arribaran al Teatre Principal d’O-
lot durant les festes del Tura, segons
un avanç de programació fet públic
ahir per l’ajuntament de la capital
garrotxina.

Lloll Bertran i Joan Pera prota-
gonitzen dos dels muntatges que es
podran veure per la festa major olo-
tina. El Florido Pensil–Nenes és
una crítica en clau d’humor de
l’educació femenina de l’Espanya
de la postguerra. 

Lloll Bertran, Mireia Portas, Vic-
tòria Pagès, Roser Batalla i Isabel
Rocatti són les cinc protagonistes
de l’obra, que se’n riu d’una època
que les dones havien de casar-se i

formar una família. Eren temps on
només hi havia dos tipus de dones:
les decents i les altres, asseguren. 

D’altra banda, a L’Avar, Joan
Pera encarna a Harpargó, el cèle-
bre personatge de Molière, un
home vidu, ric i terriblement avar.

Triangles amorosos
L’obra està plena de triangles amo-
rosos on dos personatges lluiten
per l’amor de la mateixa noia.

Un clàssic escrit al segle XVII que
s’ha fet un lloc destacat a la histò-
ria del teatre i continua ben viu més
de 300 anys després. 

L’Ajuntament ha informat que
ben aviat es donaran a conèixer els
detalls dels horaris i la venda d’en-
trades per a aquests espectacles.
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«El Florido Pensil-Nenes» i «L’Avar» 
es veuran al Teatre d’Olot pel Tura

Lluís Pascual i Salvador Sunyer presenten les dues coproduccions. 
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«Davant la jubilació» parteix
d’un fet real, el conegut com a
cas Filbinger, d’un ministre
alemany amb passat nazi

«El florido pensil».
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