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El Pati Cultural, la progra-
mació d’espectacles gratu-
ïts que la Diputació de Gi-
rona organitza en el seu
claustre durant Temps de
Flors, ha canviat d’orien-
tació: de ser, en els últims
anys, un escenari dedicat
a les formacions del Con-
servatori de Música Isaac
Albéniz, s’ha obert ara a al-
tres arts escèniques com
ara el teatre i la dansa. A
més, també hi participa-
ran intèrprets vinculats a
diferents centres forma-
tius, entitats i equipa-
ments culturals no només
de la ciutat de Girona, sinó
també d’altres punts de les
seves comarques, amb els
quals col·labora la Diputa-
ció durant la resta de l’any.

El centre de formació
teatral El Galliner, la Gior-
questra, la Fundació Casa
de la Música del Gironès
(FCMG), l’Escola Munici-
pal de Dansa de Celrà, l’Es-
cola de Música Moderna
de Girona (EMMG), la
Factoria d’Arts Escèni-
ques de Banyoles (FAEB) i
el projecte Càntut d’Alter
Sinergies, amb el seu festi-

val a Cassà de la Selva se-
ran, juntament amb el
Conservatori i la Fundació
Pau Casals del Vendrell
–amb la qual col·labora la
Diputació com una “acció
de país”–, els protagonis-
tes d’aquest Pati Cultural,
presentat pel vicepresi-
dent Albert Piñeira i la cap
del servei de cooperació
cultural, Marta Pi.

En total s’han progra-
mat deu actuacions gratu-
ïtes, gairebé totes a les set
de la tarda, amb una capa-
citat de 150 localitats: el

dissabte 12 hi actuarà la
violoncel·lista Mariona
Camats, guanyadora de la
beca internacional Pau
Casals 2016; el diumenge
13 serà el dia del Conser-
vatori, amb l’Ensemble de
Guitarres (12 h) i els cors
Vivace i Allegro (19 h); el
dilluns 14, l’AGT i El Galli-
ner hi representaran Crit,
inspirada en l’Antígona de
Sòfocles; el dimarts 15, el
quartet Gio Solistes inter-
pretarà el Rèquiem de Mo-
zart; el dimecres 16 hi ac-
tuarà el Black Music Com-

bo (FCMG); el dijous 17, el
grup banyolí Germà Negre
hi actuarà en representa-
ció del Càntut; el diven-
dres 18 s’hi podrà veure
Pessics de Broadway
(EMMG); el dissabte 19 hi
actuarà la Jove Compa-
nyia de Dansa Contempo-
rània de Celrà, i el diumen-
ge 20, Cor de Teatre Joves
(FAEB) representarà En-
amorats de Shakespeare.
A més, del 12 al 25 de maig
es podrà veure al claustre
l’exposició Incisions, de
Domènec Fita. ■

La Diputació obre el seu Pati Cultural, durant Temps
de Flors, al teatre i la dansa i també a diverses entitats
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Representants dels diversos centres i entitats que participaran en el Pati Cultural ■ EDDY KELELE

La Corda és la nova compa-
nyia formada per la darrera
promoció d’alumnes del
graduat en art dramàtic del
centre de formació teatral
El Galliner. Ara presenta el
muntatge de final de carre-
ra, l’adaptació de l’obra es-
cènica de Bertolt Brecht La
bona persona de Sezuan,
que narra la història de la
prostituta Xen Te per in-
terrogar-se sobre la bondat
humana i sobre si aquesta
és possible en un món ple
de misèria.

La gent bona pot viure

en aquest món? Ens pot
redimir l’amor de tots els
mals? Quina és la solució?
Ha de canviar el món? La
humanitat? O fins i tot els
déus? Tota una sèrie de
dubtes existencials que,
sota la direcció de l’actriu,

directora i professora de
teatre Cristina Cervià, els
estudiants ara porten a es-
cena. El muntatge s’estre-
na avui a la sala La Planeta
de Girona (21 h), però hi
ha dues noves representa-
cions que tindran lloc de-

mà a la mateixa hora i di-
umenge a les sis de la tarda
(12 euros).

Per uns altra banda, el
centre de formació teatral
El Galliner organitza en
col·laboració amb La Pla-
neta el cicle Troballes, que
consisteix en una xerrada
amb els components de la
companyia La Corda, que
tindrà lloc un cop acabi la
representació, en aquest
cas la de demà dissabte.

En aquesta trobada és
previst que participin els
actors i les actrius Ivan
Bustos, Roger Farrarons,
Lluís Feliu, Alba Garcia,
Guillem Gispert, Paula Gò-
mez-Fossati, Robert Gon-
zàlez, Esteve Holgado,
Clàudia Lausín i Clara
Santamaria i la directora
Cristina Cervià. ■
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La companyia
sorgida d’El Galliner
estrena muntatge
teatral a La Planeta

Escena del muntatge de ‘La bona persona de Sezuan’ ■ E.G.


