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Presenten «Joc de dos» avui i demà al Teatre Municipal

Carme Sansa i Enric Majó interpreten
la guerra de sexes segons Dario Fo
GIRONA (De la nostra Redacció, per Manel Guitart).— Els actors Carme Sansa i Enric Majó presenten aquesta nit i demà a
la tarda al Teatre Municipal la comèdia de Dario Fo Joc de dos
(Una parella oberta). Es tracta d'una peça amb dos personatges
que l'actor i dramaturg italià va escriure i va estrenar l'any 1983,
en col·laboració amb la seva companya. Franca Rame. Explica,
en clau d'humor, la crisi d'una parella que té una resolució clarament favorable a la part femenina.
Joc de dos és una coproducció
de GAT Companyia teatral amb
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat que hà dirigit Enric Flores. Va ser estrenada el mes d'abril passat en aquesta ciutat i s'ha
representat a diferents escenaris
de Catalunya, el País Valencià i les
Illes Balears. Les dues' actuacions
a Girona precedeixen el debut a
Barcelona, que està previst el dia
1P de novembre al Teatre Condal,
on la companyia farà estada un
mes. Dissabte passat van presentar l'obra a Figueres.
El tema d'Una parella oberta és
el d'una parella en crisi, en la qual
l'home tracta de superar els problemes de la mà de solucions fictícies, fetes de grans declaracions
d'obertura mental i racionalitat tot
el temps que és ell qui porta els
fils del joc. Però la truita es gira
quan correspon a la dona comunicar al seu company les experiències que ella ha viscut quan
s'ha decidit d'obrir la parella.
«La dona és un ser més valent
per afrontar la realitat que l'home. És la típica lluita entre sexes
davant la vjda», va explicar ahir

Enric Flores. Per al director, l'obra
de Dario Fo és dramàtica i grotesca alhora en el seu desenllaç. «La
gent riu tota l'estona, s'ho passa
bé, però també queda impregnada pel conflicte que se li exposa»,
va dir. És Una peça en clau de comèdia de la qual en aquest muntatge s'ha potenciat el sentit de
l'humor, la distància dels actors
respecte al propi personatge, que
es fa explícita en el mateix text.

Llenguatge escatològic
Segons el director de Joc de
dos, «el «taco» és teatral».
Aquest aspecte es fa palès en
aquesta comèdia popular, que
Dario Fo, home de teatre per damunt de tot,, ha poblat de mots
malsonants. És una obra malparlada, per entendre'ns, el lèxic de
la qual provoca riallades mal contingudes en un públic benpensant.
Carme Sansa va explicar que
«no he fet gaire aquest tipus de
comèdia» i que el seu personatge
presenta «canvis d'actitud molt

D'esquerra a dreta, Enric Flores —director de l'obra—, Carme Sansa I Enric Majó,
dissabte passat al Teatre de Figueres. Foto: Vilardell.
contrastats». L'actriu catalana,
que no compartia escenari amb
Enric Majó des de la cèlebre Terra Baixa, té en projecte una nova
obra de Fo amb el GAT, Un dia
qualsevol, en aquest cas un monòleg. Carme Sansa té emparau-

TARDA:
—Premi Just M. Casero.— A la
una, al Saló de Descans del Teatre Municipal, festa de concessió
del VIII premi de narració curta
Just M. Casero, convocat per la
Llibreria 22.

—Concurs de pesca.^ De nou
a dotze, al riu Ter, zona de Pedret,
XXXllI Concurs Fluvial Infantil de
Pescà, organitzat per la Societat
de Pesca Esportiva La Canya.

—Espectacle infantil.— A les
sis, a l'antiga estació de la SARFA,
espectacle infantil a càrrec del
grup Trapelles.

—Aixecament de globus.— A
les deu i a dos quarts de quatre de
la tarda, entre la Plaça de Catalunya i el pont de l'Areny, IV Campionat Internacional de Girona
d'aixecament de globus aerostàtics, organitzat per Baló Club Mediterrani.

—Fira Agrícola i Comercial.—
A les set del vespre, inauguració
de la Fira Agrícola i Comercial.

—Visites a la ciutat— A dos
quarts d'onze i a les quatre de la
tarda, sortida de la plaça del Vi de
la visita guiada de caràcter gratuït
a Ja Girona monumental, a càrrec
de guies professionals de l'APlT.

—Havaneres.— A dos quarts
de vuit, a les escales de la Catedral, cantada d'havaneres a càrrec
del grup Terra Endins.

—Missa solemne.— A les onze,
missa solemne concelebrada i
presidida pel Sr. bisbe a la parròquia de Sant Feliu.
—Cant coral.- A les dotze del
migdia, à l'antiga estació de la
SARFA, actuació del Cor Maragall,
organitzada per la Germandat de
Donadòrs de Sang.
—Sardanes.— A les dotze del
migdia, a la plaça de Sant Feliu,
sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
—Bàsquet.— A les dotze del
migdia, al Pavelló d'Esports de Palau, partit de bàsquet amb cadira
de rodes, organitzat per MIFAS.

GIRONA.— Des d'avui a migdia està oberta al públic la XII
Fira agrícola i comercial, que
serà inaugurada oficialment a
les set de la tarda pel conseller
d'Indústria i Energia de la Generalitat, Macià Alavedra. Per
aquesta hora els organitzadors
esperen que tots els detalls hagin estat ultimats. Segons van
explicar ahir, les obres del pavelló de la Devesa, encara inacabat, van crear algunes dificultats i un cert endarreriment
en la instal·lació dels diferents
estands comercials.
Tot i que ahir alguns comerciants van queixar-se de falta
de disponibilitat d'alguns serveis, com l'aigua o la llum, que
no va ser connectada fins ahir
a migdia, la Fira, en què aquest
any participen 345 expositors
—un 25 per cent més que en
l'edició passada—, s'obre al
públic amb total normalitat. El
pressupost per a aquesta edició és de 90 milions
Aquest any s'ha de pagar
una entrada de 200 pessetes
per visitar el recinte firal.
El tiquet d'entrada dóna dret
a participar en un sorteig d'un
cotxe i un viatge d'una setmana a Mallorca. El nou pavelló
servirà, a més, de marc d'unes
jornades de debat que s'organitzen cada any, i que en
aquesta ocasió tractaran el
tema del turisme, l'aprofitament de recursos financers de
la Comunitat Europea i la repercussió dels Jocs Olímpics
del 92.
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Actes del dia
MATI:
—Concurs de paletes.— A partir de les vuit, concurs de paletes
de les comarques gironines davant del nou Palau Firal. Organitzat pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

lada una sèrie per a TV3, escrita i
realitzada per Esteve Duran, que
acceptarà oficialment si les remuneracions de l'empresa s'acaben
d'ajustar a les seves exigències.
L'actriu no s'està de dir que «TV3
escanya molt els actors».

La Fira
s'inaugura avui
amb els detalls
ultimats

—Sardanes.— A dos quarts de
Vuit, a la Rambla de la Llibertat,
sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

CARMÍ DESCARREGA I ARRIBA A TOT
ARREU SENSE CAP PEÚA
Vingui a ÀNGEL BLANCH, S. A., Concessionari Oficial General Motors
Espana i conegui el nou G M E RASCAL.
Un vehicle innovador. Amb la fíabilidad tecnològica de
General Motors. Compacte. Pensat per a satisfer qualsevol
necessitat de transport urbà.
1,92 m. d'alçada i 3 m'» de volum de càrrega. 5 portes, dues
d'elles corredisses, i una de molt àmplia al darrera.
G M E RASCAL es ven amb un any de garantia i el servei
gratuït G M E Assistance.

—Composició pictòrica.— A
les vuit, a Espais, composició de
les diverses obres que formen La
rendición de Breda, de Velàzquez,
interpretada per 32 artistes.

Descobreixi-la
NIT:
—Teatre.— A les deu, al Teatre
Municipal, representació de Joc
de dos per la eia. GAT, amb Enric
Majó i Carme Sansa.
—Recital.— A dos quarts de
dotze, a les antigues casernes militars, concert de Siniestro Total.
—Ball.— A la una, a l'envelat
del passeig de la Copa, ball amb
el conjunt Nevada.
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