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Homenatge de
Palafrugell al
grup empordanès
The Gruixut’s
� Palafrugell. L’Ajunta-
ment de Palafrugell fa-
rà lliurament avui, a les
7 de la tarda, d’una pla-
ca commemorativa al
grup musical emporda-
nès The Gruixut’s, que
recentment ha guanyat
el setè concurs de ma-
quetes Sona 9 i com a
reconeixement a la tas-
ca de promoció del rock
català. L’acte es farà a
l’escenari del costat de
la pista de gel, a la plaça
de Can Mario. El grup,
guanyador també del
29è Concurs de Cançó
de Salitja amb la cançó
Punt Diari, està inte-
grat pels palafruge-
llencs Carles Sendra
(veu i guitarra), Jordi
Anticó (veu i guitarra),
Adrià Castells (baix), el
bisbalenc Toni Molina
(bateria) i el figuerenc
Albert Serrano (guitar-
ra solista). / L.P.

Reconeixement
públic a dos
músics jubilats
de Tortellà
� Tortellà. Els músics ju-
bilats Antoni Marco i
Lluís Dilmé rebran avui
un homenatge al seu
poble, Tortellà, amb
motiu de la diada de
Santa Cecília. Marco
havia tocat a les cobles
Principal de Banyoles i
Principal d’Olot, entre
altres grups, mentre
que Dilmé havia estat
trompetista en forma-
cions com ara la cobla-
orquestra Perpinyà.
L’acte de reconeixe-
ment es farà durant el
tradicional concert de
Santa Cecília, que co-
mençarà a les sis de la
tarda a la sala del Casi-
no. / R.E.

� Ho havia pronosticat el
seu director: Pactar amb el
gat, tot i partir com a favo-
rita amb deu nominacions,
va sortir escaldada de la
gala de lliurament dels
premis Barcelona de cine-
ma i se’n va tornar a casa
amb les mans buides. El
orfanato, de Juan Antonio
Bayona, va posar en marxa
la seva potent maquinària i
ja comença a agafar em-
branzida en la seva carrera

cap als Oscar. El film pro-
tagonitzat per Belén Rue-
da va obtenir set premis,
entre ells els de millor pel-
lícula, direcció novella i
interpretació femenina.
Ficció, de Cesc Gay, va re-
bre els premis a la millor
pel·lícula en català, la mi-
llor direcció, el millor guió
i la millor interpretació
masculina, per a Eduard
Fernàndez. Lluís Llach va
rebre el premi a la millor
música, per Llach: la re-

volta permanent. La mi-
llor pel·lícula d’animació
va ser Nocturna, una
aventura Màgica, d’Adrià
Garcia i Víctor Maldona-
do; el millor documental,
Can Tunis, de José Gonzá-
lez Morandi i Paco Tole-
do, i el millor telefilm, La
princesa del polígon, de
Rafael Montesinos. El
premi internacional va ser
atorgat a Carlos Saura, i el
premi Carles Duran, a An-
toni Ribas, a títol pòstum.

«El orfanato» acapara set premis
Barcelona i «Ficció» n’obté quatre
XAVI AGUILAR / Barcelona

Després de les intenses vi-
vències anímiques i poèti-
ques de Vicent Andrés Es-
tellés, molt ben plasmades
per Joan Ollé i els seus ex-
cel·lents actors a la seva
versió coral de Coral rom-
put, El Canal va quedar in-
augurat amb una festa so-
cial que, amb jazz en viu,
va omplir a la nit el vestí-
bul del Teatre Municipal
de cares conegudes de la
política, del teatre, de les
lletres i de la música, com
ara Paco Ibáñez i Pascal
Comelade, que aquesta
tarda estrenaran al Teatre
de Salt el muntatge Blan-
co, d’Octavio Paz, que ha
dirigit Frederic Amat,
també dins de les activitats
inaugurals d’El Canal i de
la recta final del festival
Temporada Alta.

I també en el mateix
context, però amb un con-
cepte escènic força dife-
rent, la companyia gironi-
na Deambulants mostrarà
aquesta nit a l’exterior de
la Coma Cros, on El Canal
tindrà la seva seu, l’espec-
tacle Tir, estrenat a Tàrre-
ga. És el muntatge més
ambiciós de Deambulants,
que també el presentaran
tots els diumenges al mig-
dia del maig vinent a l’ex-
terior del Teatre Nacional.

� Àrea Tangent i Tempo-
rada Alta presenten avui a
La Planeta la càpsula ex-
perimental Map, d’Andrea
Segura (18.15 h, 1 euro) i
la proposta tancada Euro-
pa, d’Àlex Serrano Tarra-
gó (19 h, 14 euros), com a
últimes mostres del cicle
de creacions innovadores.

Després de la inauguració d’ahir amb «Coral romput», avui Deambulants porten «Tir» a la Coma Cros

El Canal homenatja la cultura de carrer

� El Canal Centre d’Arts Escèniques Salt / Gi-
rona va tenir ahir a la nit una inauguració més
formal i poètica, amb l’estrena de Coral rom-
put al Teatre Municipal de Girona, i avui conti-

A dalt, els assajos de Deambulants: dues ballarines penjades sobre la gran estructura de la Coma Cros. A baix, Toti Soler a
Coral romput, i Joan Ollé saludant Paco Ibáñez, amb Frederic Amat al mig, ahir, després de l’estrena. / M. RUIZ / M. LLADÓ / X.C.

XAVIER CASTILLÓN / Girona / Salt nuen els actes fundacionals del nou centre, en
aquest cas a la Coma Cros de Salt i amb una
proposta més popular: el Tir de Deambulants,
un espectacle gratuït i a l’aire lliure (22 h), en
què la dansa aèria del grup s’alia amb la música

en directe, la instal·lació artística i l’humor dels
pallassos, en un «homenatge a la cultura de car-
rer», segons Jordi Miquel, que codirigeix la
companyia gironina amb Montse Canals. Un
gran muntatge que també anirà al TNC.


