
DdeG, Girona
La pianista Laura Magnani ac-
tuarà demà (20 hores) a l'Au-
ditori Josep Viader de la Casa
de Cultura de Girona en el
marc del cicle Hammerkla-
vier. La pianista italiana ofe-
rirà un repertori compost per
Drei Klavierstücke D 946 de
Schubert, la Sonata n. 1 en fa
menor, opus 1 i la Sonata n. 3
en la menor, opus 28 de Pro-
kofiev i tres peces de Chopin:
la Fantasia-Impromptu en do
sostingut menor, opus 66, la
Balada n. 1 en sol menor, opus
23 i la Balada n.3, en La be-
moll Major, opus 47.

Laura Magnani
interpretarà
Schubert,
Prokofiev i Chopin
a l’Auditori Viader

MÚSICA

D.B., Girona
El joves de la Cellera de Ter que
fa tres anys van saltar a la fama
per l’adaptació teatral de l’obra
d’Adrian Pagan The Backroom
tornen als escenaris amb L’últi-
ma habitació, un text escrit i di-
rigit per Xavier Pujolràs, ànima
del grup.  

Pujolràs va assegurar ahir en
la presentació de l’espectacle
que, malgrat la similitud de tí-
tols, aquesta segona obra no vol
ser de cap manera un intent de
repetir una fórmula exitosa pe-
què «les dues obres no tenen res
a veure».

Segons Pujolràs, L’última
habitació, que s’estrenarà
aquest cap de setmana a la sala
La Planeta de Girona, «no és una
comèdia, ni un thriller ni un dra-
ma, però té una mica de tots
aquests gèneres, fins i tot de cièn-
cia ficció». 

L’acció se situa en un hotel de
carretera mig abandonat i soli-
tari, punt de reunió ideal per a
un grup d’homes que han de
dur a terme una acció que ja han
fet altres vegades, però en
aquesta ocasió les coses no sor-
tiran tal com estava previst. 

Xavier Pujolràs, que no es-
criu habitualment sinó que s’es-
trena amb aquest text, explica
que li agrada parlar de l’ambició
i el conformisme perquè en la
societat d’avui tothom vol guan-
yar diners i viure millor, però
«quan trobem un entrebanc ens
encallem». Segons Pujolràs,
això és el que passa als perso-
natges de la seva obra, que «no
se’n surten davant la dificultat».

L’autor i director assegura
que el text no és moralitzant ni
pretén en cap cas alliçonar l’es-

pectador, simplement és «una
obra molt coral que dóna als ac-
tors l’oportunitat de lluir-se».

Les representacions es faran
divendres, dissabte (22.30 ho-
res) i diumenge (19 hores). Els
intèrprets són Gerard Ausellé,
Xavier Pujolràs, Xevi Ausellé,
Jordi Garangou, Carles Cors i
Jordi Puig. L’escenografia i ves-
tuari és de Lluc Castells i la il·lu-
minació d’August Viladomat. 

Els membres de la compan-
yia van assegurar ahir en roda
de premsa que els beneficis ob-
tinguts amb The Backroom
s’han invertit en la producció de
L’última habitació.  

La seva companyia, batejada
com a 4 Produccions, es mou
entre l’amateurisme i la profes-
sionalitat. Excepte Pujolràs, la
resta d’actors treballen en altres
oficis per guanyar-se la vida. El
grup aprofita «petites» ajudes
econòmiques de l’Ajuntament i
la Diputació de Girona. Aquest
grup d’actors es va formar a la
Cellera de Ter, amb Teatre de
l’Estació, un grup ja desapare-
gut que va actuar sota la tutela
de Xicu Masó. 

Els membres d’aquell grup
que es van aventurar a seguir
endavant van triomfar amb The
Backroom, un muntatge en prin-

cipi pensat per fer tres actua-
cions a La Planeta i que va aca-
bar fent-ne 130 amb estada a
Barcelona i gires per l’àrea de
parla catalana.  

Segons els protagonistes, la
seva fórmula d’èxit no és altra
que la qualitat en tots els detalls
dels seus muntatges. En aquest
sentit, els actors asseguren que
sempre són els últims, i que do-
nen prioritat, per exemple, a la
contractació d’un vestuari i una
il·luminació professionals. 

Ara tornen a provar sort amb
una obra que, de moment, no-
més té contractada l’estrena a la
Cellera per al 17 de març.

Els creadors de l’exitosa «The backroom»
tornen a escena amb «L’última habitació»
El grup de la Cellera de Ter estrena demà a La Planeta una obra que ha escrit Xavier Pujolràs
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ASSAIG. Els actors de 4 Produccions van interpretar un passatge de la nova obra ahir a la sala La Planeta. 
MARC MARTÍ

DdeG, Barcelona
La Conselleria de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la
Generalitat tornarà a editar la
revista Cultura després de
més de 10 anys sense publi-
car-la. El director de la revis-
ta serà l'escriptor Sebastià Al-
zamora, ha informat avui el
Departament. La publicació
es reprendrà amb nous con-
tinguts i números monogrà-
fics, amb l'objectiu de con-
vertir-se en un espai de refle-
xió i d'intercanvi d'idees so-
bre els diferents àmbits de la
cultura. La recuperació de
Cultura pretén afavorir un
aprofundiment en la reflexió
sobre les transformacions po-
lítiques culturals.

Cultura torna a
editar la revista
«Cultura» dirigida
per S. Alzamora
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Culturai Espectacles

DdeG, Figueres
El panorama de la distribució
cinematogràfica al nostre país
comptarà a partir de març amb
un nou nom entre les seves fi-
les: Pride Films, que es dedi-
carà en exclusiva a la distribu-
ció de films de temàtica gai i
lèsbica des de la seva seu a Fi-
gueres.  

Pride Films començarà la
seva activitat al març per cen-
trar-se en el lloguer de títols en
DVD per a videoclubs i, des-
prés d'un marge temporal d'en-
tre un i dos mesos, en la venda
d'aquests títols en establi-
ments especialitzats com per
exemple poden ser llibreries o

grans magatzems.  
La distribuïdora, que tindrà

el seu quarter general en les
oficines d’Eurocine Films a Fi-
gueres, inciarà el seu camí amb
la intenció de distribuir dues
pel·lícules en les sales espan-
yoles a l'any.  

Alguns títols
Els primers títols del seu

catàleg inclouen la comèdia
dramàtica d'Olga Stolpovskaja
sobre un triangle amorós en
ple Moscou You I love, el film
de la realitzadora Barbara
Graftner Dream of Floating, so-
bre tres homes bojos per la na-
tació, i la comèdia de John

Baumgartner Hard Pill, entre
molts altres.  

«Pride Films va néixer arran
que les agències internacionals
de vendes comentessin que po-
dien vendre films gais i lèsbics
per tot Europa però que ningú
els volia a l’Estat espanyol», va
assenyalar el director de màr-
queting de Pride Films, Ignacio
Lamarca.  

«Anteriorment, els films de
temàtica gai o lèsbica es com-
praven directament a l'estran-
ger o es descarregaven a través
d'Internet», va assenyalar Igna-
cio Lamarca, tot referint-se al
perfil dels seus futurs consu-
midors.

Neix a Figueres la primera distribuïdora
de cine gai i lèsbic de l’Estat espanyol
El catàleg de Pride Films inclou comèdies com ara «You I love»
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Informació: 972 419 010 - www.ajuntament.gi/teatre

Amb el carnet “Qltura Jove”, els espectacles tenen
un preu especial de 3 € - www.qlturajove.org

TEATRE LLIURE
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24 de febrer
21 h


