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■ La sala La Planeta de Girona
acaba de posar a la venda les en-
trades per als espectacles de la
nova temporada que arrencarà el
 de setembre, la denominada
Proposta de Teatre Independent,
que la sala (www.laplaneta.cat)
manté de forma consecutiva des
de fa  anys.  

Aquesta tardor s’hi veuran un
homenatge al poeta Josep Tarrès,
a més d’estrenes de comèdies so-
bre les relacions afectives, teatre
documental que qüestiona la so-
cietat capitalista i, sobretot, auto-
ria contemporània, segons ha ex-
plicat Pere Puig, responsable de la
sala, «amb la dona com a motor i
principal subjecte de relexió». 

La XXIX Proposta de Teatre In-
dependent s’obrirà el  de se-
tembre amb un espectacle de tea-
tre musical de petit format en ho-
menatge al món de l’havanera: No
cal anar a l’Havana, escrit per
Marc Artigau, i amb direcció de
Joan Maria Segura, a partir d’una
idea de l’actriu gironina Cristina
Arenas, que també n’és la prota-
gonista, juntament amb Miquel
Malirach i Josep Sobrevals. 

El mateix cap de setmana, el
dissabte  de setembre, la Com-
panyia Susanna Barranco presen-
tarà Accions de resistència, de la
dramaturga empordanesa Marta
Galán Sala. 

Marta Galán tornarà a ser pre-
sent en la programació, en aquest
cas com a directora-autora i en el
marc el festival Temporada Alta,
amb la recuperació del  al 
d’octubre del muntatge de teatre
verbatim Els diners, el desig, els
drets.

Amb entrada gratuïta, el dis-
sabte  de setembre, el Grup
Proscenium retrà homenatge al
poeta Josep Tarrés i Fontan. La
companyia dirigida per Joan Ri-
bas ha escollit algunes de la bala-
des d’El pessebre gòtic de Girona
per crear un espectacle de veus i
d’imatges que evoquen, al voltant
de l’adoració de Jesús, la història,
la llegenda, la religiositat i la mà-
gia dels orígens de la ciutat me-
dieval de Girona.

L’endemà, el diumenge  de
setembre,  arribarà a La Planeta
un dels darrers èxits de la factoria
Flyhard Produccions: la comèdia
Ovelles, de Carmen Marfà i Yago
Alonso.

El dies  i  d’octubre es presen-
tarà una obra creada per l’actriu
Maria Jover i la directora Andrea
Pellejero, Cartograia del cos es-
trany, que va ser estrenat com a
projecte de inal de la carrera d’in-
terpretació de Maria Jover a l’Ins-
titut del Teatre.

Durant el mateix cap de setma-
na, en un format més petit, es re-
cuperarà una altra obra del Cicle
de Teatre Verbatim estrenada fa
dues temporades i que continua
de gira, El color de la llum, de Fe-
rran Joanmiquel, interpretada per
Jordi Subirà, Mireia Vallès i David
Martínez.  

Segons ha afegit Pere Puig,
també forma part de la programa-
ció, però dins del festival Tempo-
rada Alta, la nova producció de la
sala La Planeta d’aquesta tardor:
Els somnàmbuls, del director gi-
roní Llàtzer Garcia, coproduïda
amb Punt Produccions Teatrals
s.l., que s’estrenarà els dies , 
i  d’octubre, interpretada per
David Marcé, Laura Pujolàs i Ge-
nís Casals. 

Un altre espectacle de Flyhard
Produccions tancarà el mes, el

primer diumenge de les Fires, 
d’octubre: Els dies mentits, de la
dramaturga Marta Aran.

Els mesos de novembre i de-
sembre, La Planeta acollirà dues
estrenes. Els dies  i  de novem-
bre, Carrer de Txernòbil, una obra
de teatre documental concebuda
i dirigida per Joaquim Armengol
a partir del llibre La pregària de
Txernòbil,de Svetlana Aleksiévitx.
Les veus dels supervivents de la
terrible catàstrofe nuclear són un
exemple d’amor grandiós i d’una
transparència i intensitat com-
movedores.

Un nou autor gironí
La XXIX Proposta de Teatre Inde-
pendent es tancara els dies , 
i  de desembre amb l’estrena
d’un nou autor gironí, Pepe Va-
quero, que ha fet equip amb el di-
rector Martí Peraferrer i Vayreda
per posar en escena Una nit
mooolt complicada. Els dos pro-
tagonistes d’aquesta comèdia de
situacions,  «amb moments de ic-
ció que són ben reals i moments
de realitat que poden semblar de
icció», es veuen empesos a tenir

una relació que no desitjaven.
D’altra banda, la programació

de la sala La Planeta també in-
clourà més endavant, com és ha-
bitual, diversos espectacles més
dins del festival Temporada Alta,
i la XXVII Proposta de Poesia, que
oferirà  recitals i activitats literà-
ries durant les Fires de Girona, al
voltant de l’acte de lliurament del
premi Just Manuel Casero de no-
vel·la curta.

D’altra banda, algunes produc-
cions de la sala de teatre indepen-
dent gironina continuaran de gira
i faran estades en sales de Barce-
lona:  el verbatim Mili KK, sobre
l’objecció de consciència, es po-
drà veure a Celrà i Badalona.

A més, el verbatim No m’obli-
deu mai, que tracta el tema dels
suïcidis juvenils, farà temporada i
campanya d’instituts a la Sala
Beckett (del  al  d’octubre).

Finalment, el muntatge de
l’obra Cúbit, de Josep Maria Miró,
coproduït amb la companyia La
Ruta , es representarà a l’Espai
Lliure, del Teatre Lliure de Barce-
lona, del   de novembre a l’ de
desembre.

La sala independent de teatre presenta per 29è any consecutiu una programació de tardor que arrencarà el 20 de
setembre amb teatre musical sobre el món de l’havanera L’empordanesa Marta Galán presentarà «Accions de resistència»

La Planeta retrà tribut a Josep Tarrès amb
escenes d’«El pessebre gòtic de Girona»

Els intèrprets de l’obra inaugural «No cal anar a l’Havana». SALA LA PLANETA

Es recupera l’obra
de Ferran
Joanmiquel «El
color de la llum»,
interpretada per
Jordi Subirà,
Mireia Vallès i
David Martínez

El director gironí
Llàtzer Garcia
estrenarà «Els
somnàmbuls»,
una coproducció
de La Planeta i
Punt Produccions
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