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● L’editorial Vicens Vi-
ves impulsa el Panorama
Crític de la Literatura Ca-
talana, una col·lecció que
agrupa la crítica que ha ge-
nerat la literatura catalana,
cenyint-se a la producció
de l’últim mig segle. «És
una antologia dels millors
textos que s’han escrit so-
bre diferents aspectes de la
literatura, des dels gène-
res, les temàtiques, etc.»,

explica Paco Anton, direc-
tor literari de Vicens Vi-
ves. El professor de la Uni-
versitat de Girona Albert
Rosich, coordinador de la
sèrie, destaca el fet que
«supleix la manca d’una
història de la literatura po-
sada al dia». Cada apartat
va acompanyat d’una in-
troducció que serveix per
«comentar i avaluar» els
textos, així com una bi-
bliografia. A diferència

d’una historia de la litera-
tura, que passa pel sedàs
dels autors, aquí s’ha vol-
gut oferir directament la
veu dels crítics que han in-
terpretat les obres. La sè-
rie, una idea del professor
Antoni Marí, va dirigida
als estudiants i professors
universitaris o de secundà-
ria. La col·lecció consta de
sis volums: dos de dedi-
cats a la literatura medie-
val; el tercer, a la moderna;

el quart, al segle XIX, i el
cinquè i el sisè, al segle
XX. Enric Bou, director
d’aquests darrers, apunta
que el volum dedicat a la
literatura de postguerra es
clou amb un text que arri-
ba fins a la fira de Frank-
furt i que marcarà les últi-
mes tendències. El primer
volum publicat és el dedi-
cat al segle XIX, dirigit per
Enric Cassany: «Planteja
el problema del cànon, ja

que sobre Verdaguer i
Oller hi ha molts textos i
hem detectat, en canvi,
buits clamorosos en la crí-
tica i hem hagut d’anar
més enrere; en tot cas hem
descartat la crítica que és
arqueologia.» Entre els
col·laboradors del llibre hi
ha Joaquim Molas, Rosa
Cabré i Ricard Torrents.
Entre aquest any i el se-
güent sortiran publicats
tots els altres volums.

Albert Rossich coordina l’edició del Panorama
Crític de la Literatura Catalana, en sis volums

V. GAILLARD / Barcelona

Snehurka, traduït Blanca-
neus, és el títol originari de
l’espectacle que oferirà la
companyia txeca de Vita
Marcîk. L’espectacle és
força peculiar, ja que com-
bina les titelles, les autèn-
tiques protagonistes, amb
la interpretació i la músi-
ca. A Snehurka, dos ac-
tors, dos comediants, te-
nen com a escenari un car-
ro en què hi tenen el seu
teatrí de titelles. Amb el
carro com a retaule, amb
diversos canvis d’escena-
ris duen l’acció a una cam-
bra reial, un bosc o la caba-
na dels nans. Però l’espec-
tacle és absolutament
obert a la participació del
públic, de manera que la
improvisació i l’humor
són ingredients que no fal-
ten en aquesta proposta.

També destaca del pro-
grama l’espectacle Le ba-
lle rouge, dels francesos
Le Chat Pitre. A Le ball
rouge (La pilota verme-
lla), un espectacle de tea-
tre d’objectes, es tracta de
mostrar la visió d’un nen
d’una història tan traumà-
tica com una separació.
Per tant, es tracta de mos-
trar el procés de dues per-
sones que es troben,
s’agraden, tenen un fill, es
barallen, se separen i es re-
parteixen la custòdia de la
criatura.

Els gallecs Katarsis (Pa-
cama), els gironins Sam-
faina de Colors (De bra-
cet) i els madrilenys La
Casa Incierta (La geome-
tría de los sueños) també

presenten propostes inte-
ressants en una mostra que
es repartirà entre la sala
polivalent de La Pineda i la

sala de petit format. Tots
els espectacles són per a
tots els públics, malgrat
que n’hi ha que l’edat està

acotada per dalt i per baix.
Un dels punts interessants
és que s’inclouen especta-
cles per nadons d’un nivell

de qualitat poc usual, ja
que aquest tipus d’espec-
tacles escassegen en el
mercat.

La mostra d’espectacles familiars de
Sant Gregori es trasllada a La Pineda

El cicle, del 26 d’abril al 17 de maig, ha programat Le Chat Pitre de França i el Teatr Vita Marcîk txec

PROGRAMACIÓ DE LA 3a MEG DE SANT GREGORI

Preus de les entrades: 4 euros (anticipada: 
per cada entrada de nen, una d'adult 
gratuïta).

Venda anticipada d'entrades: Ajuntament 
Sant Gregori i Centre Cal Bolet.

Reserves: cultura@santgregori.cat.

Els espectacles per a nadons són de capacitat 
limitada. Només s'admet un adult per nen.

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÚBLIC

26/04 16.00 Miau Cia. Quim Mas Òpera per a nens de 2 a 6 anys

26/04 18.00 Snehurka (Blancaneus) Teatr Vita Marcîk (Rep. Txeca) Titelles Tots els públics

02/05 11.00/12.00 Pacama Katarsis (Galícia) Teatre i música D'1 a 3 anys

02/05 18.00 Les quatre estacions Quartet Gerió i Atot Música Tots els públics

03/05 12.00 La Lluna, la Pruna Mercè Framis Teatre d'ombres Tots els públics

03/05 18.00 De bracet Samfaina de Colors Música Tots els públics

09/05 12.00 La capsa de curculles Tati Cervià Conte De 2 a 5 anys

09/05 18.00 Lúnia Norai (Mallorca) Titelles Tots els públics

10/05 12.00/16.00 La geometría de los sueños La Casa Incierta (Madrid) Teatre De 6 mesos a 3 anys

17/05 12.00/13.00 Afina Serafina Anna Alavedra D'1 a 6 anys«Clown» musical

17/05 18.00 La balle rouge Le Chat Pitre (França) Teatre d'objectes Tots els públics

Samfaina de colors La balle rouge

Snehurka (Blancaneus)

● La tercera edició de la MEG, la Mostra Inter-
nacional d’Espectacles Familiars de Petit For-
mat, de Sant Gregori, té una nova seu: l’Espai
La Pineda. De fet, aquest serà el primer any en

DANI CHICANO / Sant Gregori què la mostra disposa d’una seu estable. Per
aquest motiu, la programació és més extensa
en nombre d’espectacles i en dates que en les
darreres edicions. En el programa d’aquest
any, que se celebrarà del 26 d’abril al 17 de

maig, destaquen la companyia txeca Teatr Vita
Marcîk, que presenten una versió molt peculiar
de la Blancaneus, i els francesos Le Chat Pitre,
que presentaran l’espectacle de teatre d’objec-
tes  Le balle rouge.

EL Municipal
presenta l’òpera
en quatre actes
«Il Trovatore»
● Girona. El Teatre Mu-
nicipal de Girona pre-
senta avui (19h) la po-
sada en escena de
l’òpera Il Trovatore, de
Giuseppe Verdi,
produïda per l’Associa-
ció Amics de l’Òpera
de Sabadell, i dirigida
per Carles Ortiz. L’òpe-
ra està basada en la tra-
gèdia espanyola El tro-
vador, d’Antonio Gar-
cía Gutiérrez, en la qual
es va basar el llibretista
Salvatore Cammarano.
Intrigues amoroses, ve-
lles rancúnies, revenges
i duels formen la trama
de l’enrevessada histò-
ria que explica la peça.
Guillermo Domínguez,
Maribel Ortega, Ismael
Pons i María Luisa Cor-
bacho fan els papers
principals. L’òpera Il
Trovatore es va estrenar
al Teatro Apollo de Ro-
ma el 19 de gener del
1853. / EL PUNT

El Màgic Andreu i
Fèlix Brunet
actuen a Salt per
l’Oncolliga
● Salt. El Màgic An-
dreu i el mentalista gar-
rotxí Fèlix Brunet són
els protagonistes de la
primera Tarda Màgica,
en benefici de l’Onco-
lliga de Girona, que se
celebrarà al Teatre de
Salt, avui, a partir de les
6 de la tarda. El Màgic
Andreu mostrarà el mi-
llor del seu repertori de
trucs de màgia i d’il·lu-
sionisme, mentre que
Fèlix Brunet posarà en
pràctica sobre l’escena-
ri les seves dots de tele-
patia, amb l’humor, en
tots dos casos, com a in-
gredient principal.
/ EL PUNT


