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ARXIU

MÚSICA

Teràpia de Shock fitxa per Global
Els olotins Teràpia de Shock
han anunciat a través d’un comunicat de premsa que han
canviat de discogràfica (RGB) i
han fitxat recentment per Música Global Discogràfica. El
grup, que viu el millor moment

de la seva carrera musical,
després de l’èxit dels dos discos, ha aprofitat per anunciar
que estant assajant al seu local
el que serà el pròxim disc de
cara al 2013 i que oferiran una
altra gira. ■ J.C.L.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

CAMPRODON

Obert el concurs
de fotografia de la
Vall de Camprodon

—————————————————————————————————

OLOT

Rialles presenta
la programació
del trimestre
Una cercavila amb El general
Bum-Bum obre (el 30 de setembre a les 17 h) la programació de Rialles a Olot. A
part, hi haurà Clac&Roll (7
d’octubre), Les aventures dels
germans Garapinyada, (28
d’octubre), La rateta que... (11
de novembre) i Contes de Nadal de les germanes Baldufa
(23 de desembre). ■ J.C.

OLOT

El Teatre Principal
acull tres obres de
teatre locals
La presentació de la sitcom
garrotxina Bufats pel ponent;
De més verdes en maduren,
del grup de teatre del barri de
Sant Miquel, i El mètode Grönholm, d’Orfeó, són les tres
properes propostes locals de
l’Olot a escena del Teatre
Principal. La primera (demà a
les 21.30 h) és el projecte pilot
d’una sèrie televisiva ambientada a Olot que s’emetrà per
internet; la segona (diumenge
a les 18 h), una comèdia de
malentesos, i la darrera (dia
28 a les 19 h) és un reflex del
dia a dia del món laboral,
adaptació de l’obra de Jordi
Galceran. ■ J.C.

teatre, poesia i familiars, d’un nivell remarcable, però sense companyies locals

Dani Chicano

Programació del Teatre de Lloret
de Mar. setembre-desembre del 2012

LLORET DE MAR

El Teatre de Lloret de Mar
va presentar ahir la seva
programació pels darrers
tres mesos d’aquest any.
En total són onze espectacles programats en aquesta “plaça dura” –els teatres de costa, com aquest i
els de Blanes i Sant Feliu,
semblen tenir-ho tradicionalment una mica més
complicat per atreure públic–, però distribuïts amb
intenció, especialment els
mesos de novembre i desembre, deixant l’octubre
un pèl desequilibrat i el
que queda de setembre,
absolutament desert.
A l’octubre es podran
veure dos espectacles familiars, un de la prestigiosa companyia L’Estaquirot, que presenta Els tres
óssos, recomanat per a
nens i nenes de 3 a 6 anys, i
la peculiar proposta de la
companyia Thomas Noone Dance, Balbir, el meu
avi, un espectacle de dansa recomanat per a nens i
nenes de 6 a 12 anys en
què es proposa un viatge
per terres llunyanes.
Aquest mes es complementa amb un concert benèfic de la Creu Roja, a càrrec de Carles Marigó.
El mes de novembre és
el més fort, amb diferèn-

HISTÒRIA

Nou volum de
Conferències
a l’Arxiu
—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Girona va
presentar dimarts el volum El
govern de la ciutat (II). De la
Guerra del Francès a la fi del
franquisme (Conferències a
l’Arxiu Municipal). A l’acte hi
van assistir Joan Boadas
(SGDAP), l’alcalde Puigdemont i el catedràtic d’història
moderna de la UdG, Xavier
Torres, que ha escrit la introducció del llibre. ■ ARXIU

Octubre

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

a El teatre lloretenc, una “plaça dura”, presenta onze espectacles de música,

Novembre

la programació complementària que ofereix aquest equipament municipal. Els darrers
mots és un recull de diferents
articles que el pensador Alexandre Deulofeu (l’Armentera, 1903-Figueres, 1978) va
escriure pels volts de la dècada de 1930, publicats a la revista El Federal. El volum inclou també altres textos de
l’autor escrits al llarg de la seva trajectòria, com ara la seva
obra magna, La matemàtica
de la història, sobre l’evolució
de les civilitzacions. ■ J.C.L.

Lloret programa Els Amics
de les Arts, ‘Celobert’,
‘Incendis’ i ‘Operetta’

Desembre

Presenten el llibre de
Deulofeu, a Roses

La Mancomunitat de la Vall de
Camprodon ha convocat la
desena edició del concurs fotogràfic en les categories de
paisatge, fauna i flora, i societat i patrimoni. S’han de presentar al bloc http://fotovdc.blogspot.com.es/
abans del 14 d’octubre. ■ J.C.

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 20 DE SETEMBRE DEL 2012

ARTS ESCÈNIQUES

LITERATURA

La Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives de Roses
presenta avui el llibre Els darrers mots, d’Alexandre Deulofeu. L’acte tindrà lloc a les
20 h i anirà a càrrec de Juli
Gutiérrez Deulofeu, nét de
l’autor, historiador i principal
difusor del coneixement, vida
i obra i pensament del filòsof i
polític empordanès. Amb
aquesta activitat s’obre el cicle de presentacions amb el
qual es vol oferir al públic rosinc la presentació d’un llibre
mensual a la biblioteca, dins
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DIA

HORA

ESPECTACLE

COMPANYIA / DIRECCIÓ

7

17.30

‘Els tres óssos’*

L’Estaquirot

14

19.00 Concert benèfic de
la Creu Roja

21

17.30

2

21.00 ‘Incendis’

Oriol Broggi

21

11

19.00 ‘Operetta’

Cor de Teatre

18

16

21.00 ‘Espècies per
catalogar’

Amics de les Arts

24

Carles Marigó

PEU

7
15

‘Celobert’

‘Balbir, el meu avi’* Thomas Noone Dance

7

25

17.30

‘Clinc’*

Cia. Pep Bou

7

2

17.30

‘La asombrosa
historia de
Mr. Snow’ *

Cia. Antonio Díaz

7

7

21.00 ‘Celobert’

Josep Maria Pou

24

14

21.00 ‘Veinte poemas de
amor y una canción
desesperada’

Fermí Reixach

18

27

19.00 Concert de Nadal

Orquestra de Cambra
de l'Empordà

10

‘Balbir,
el meu avi’

‘Clinc’

(*) Espectacles familiars

cia, ja que hi ha programada una funció de l’espectacle imprescindible de la
tardor, Incendis, de Wajdi
Mouawad, dirigit per Oriol
Broggi i que va triomfar a
Barcelona. També es farà
una funció de l’excel·lent
espectacle Operetta, del
Cor de Teatre de Banyoles,
adequat per a tots els pú-

blics i perfecte per a la introducció, amb molt d’humor, al món de l’òpera. Per
acabar de rematar el mes,
Els Amics de les Arts presentaran a Lloret el seu
darrer disc, Espècies per
catalogar, i la companyia
de Pep Bou hi portarà les
seves bombolles de sabó
amb Clinc!.

El mes de desembre és
el de Celobert, un espectacle de David Hare protagonitzat per Josep Maria
Pou, que també el dirigeix,
i Roser Camí, i el recital
poètic Veinte poemas de
amor y una canción desesperada (Neruda), protagonitzat per l’actor lloretenc Fermí Reixach. ■

