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D
ifícil de catalogar, David
Foster Wallace és encara
considerat un dels escrip-

tors nord-americans contempo-
ranis més inquietants. Sobre una
de les seves obres, l’antologia de
contes titulada Entrevistes breus
amb homes repulsius, s’han basat
Juan Navarro i Gonzalo Cunill per
crear En lo alto para siempre, una
peça que condensa, amb una
trencadora posada en escena,
l’imaginari còmic i a la vegada de-
cadent de l’autor de La broma in-
inita, aclamada com una de les

novel·les claus de la literatura
nord-americana moderna.

Amb una magistral interpreta-
ció de Gemma Polo i el mateix
Gonzalo Cunill -amb la compli-
citat de Rodolfo Castagnolo al
violí- el muntatge es vertebra a
partir d’alguns dels contes amb
els quals l’escriptor retrata l’obs-
cenitat, la fragilitat, la hipocresia
o la singular sordidesa de la so-
cietat de consum. 

Servint-se de l’estridència so-

nora i d’un creatiu mapping,
l’obra reimagina les precises re-
lexions recollides en contes com
Historia radicalmente concentra-
da de la era postindustrial o La
muerte no es el inal, per acabar
amb la metàfora amb la qual l’es-
criptor nord-americà clou l’epi-
sodi que dona títol al muntatge:
una adolescent salta amb gran
efusivitat sobre un trampolí per
viatjar a una enigmàtica eterni-
tat.

El trampolí de l’eternitat
CRÍTICA

TEATRE

Albert Cornellà
GIRONA

«EN LO ALTO PARA SIEMPRE»

Creació i dramatúrgia: Juan Navarro

i Gonzalo Cunill (basat en Entrevistes

breus amb homes repulsius de David

Foster Wallace). Direcció: Juan

Navarro. Interpretació: Gonzalo 

Cunill, Gemma Polo i Rodolfo

Castagnolo. D Sala la Planeta de

Girona, 15 de novembre.



Felicitats dels teus companys. 

ENVIEU UNA FOTO RECENT AMB 
UN TEXT BREU AMB 48 HORES
D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA
aniversaris@ddg.cat

AVUI FELICITEM

La Iasmina fa 16 anys. Moltíssimes
felicitats, guapíssima, de part de les
teves amistats. 

Happy day, princessDiana. Feliços 27. 

DdG GIRONA

■Esther Vila presenta dilluns a les
 a la Llibreria  de Girona la seva
tercera novel·la, Imatges del meu
enterrament (Ed. Gregal). Les tres
obres formen part d’una sèrie
d’intriga a les comarques gironi-
nes, amb trames independents
connectades per dos personatges. 

Vila presenta «Imatges
del meu enterrament» 

DIMECRES

4,30 €
La promoció no és vàlida vigílies i festius

DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS 

5,00 €
Jubilats, menors de 16 anys i Carnet Jove

DIVENDRES, DISSABTE i DIUMENGE 

6,00 €
Menors de 16 anys

W W W . C I N E M E S A L B E N I Z . C A T

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660

➤ Sala 8: 4.00 - 6.10 - 8.20 - 10.30

Albèniz Plaça tancat els dilluns, excepte els festius.

➤ Sala 5: 8.35 (VOSE)

➤ Sala 11: 4.00 - 7.45 (VOSE)

➤ Sala 13: 6.35 (VOSE)

➤ Sala 6: 8.35

➤ Sala 10: 4.10 - 6.45 - 9.30

➤ Sala 4: 8.30 (VOSE)

➤ Sala 9: 4.10 - 6.45 - 9.30

➤ Sala 2: 4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.30
➤ Sala 1: 6.00 - 8.15 - 10.30
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