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I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

SANT FELIU DE BUIXALLEU
Dia: 16 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2775985) 
Carrers afectats: (ALZINA, BRUGUERES, CAN CADELL, DEL 
PI, OM, VEÏNAT GASERANS (DISSEMINAT)) 

BREDA
Dia: 16 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2775985) 
Carrers afectats: (AFORES, CAMÍ DELS CABANYALS, CAN 
SAGRISTÀ, DE CAN SAGRISTÀ, GASERANS) 

ARBÚCIES
Dia: 18 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 13:00 h (Ref. 2777339) 
Carrers afectats: (AFORES, PARATGE CAL CALL) 

CALONGE
Dia: 21 d’abril de 2010
Horari: de 7:30 a 13:00 h (Ref. 2777237) 
Carrers afectats: (AFORES, B. VOLVOS, LA TRIA, MAS MA-
TARRODONA (AFORES), MAS PERE, PARATGE BRUGUERA, 
VEÏNAT DELS TINARS, VOLVOS)

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:
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CONVOCATÒRIA ELECCIONS
JUNTA DIRECTIVA 

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Segons allò que estableix el Capí-
tol IV dels Estatuts Socials, es
convoquen Eleccions a Junta Di-
rectiva del Club de Golf Campro-
don:
a) Nombre de membres a elegir:

10 (cinc càrrecs, cinc vocals).
b) Càrrecs: president, vicepresi-

dent, tresorer, secretari i ca-
pità del comitè de competició.

c) Condicions per ser elector i
per ser elegit: socis, majors
d’edat civil i amb plena capaci-
tat d’obrar i que no tinguin
suspesa la seva condició de
soci en el moment de la con-
vocatòria.

d) Termini d’exposició del Cens
electoral i reclamacions: del
13 al 20 d’abril de 2010.

e) Termini de presentació de can-
didatures: 24 d’abril i 1 de
maig de 2010.

f) Dia i lloc de celebració d’elec-
cions: 8 de maig de 2010, al
domicili social del Club, Bac
de Sant Pere, s/n, Camprodon
(Girona), de 10 a 16 h.

g) Acreditació d’electors: original
del document nacional d’iden-
titat.

Joan Massagué Vendrell
President 850869-997385G

No és gens habitual que
una ciutat petita sigui la
seu d’aquest certamen i
per això, tant JJMM de Ba-
nyoles com l’Ajuntament
consideren l’esdeveni-
ment una demostració de
confiança vers ells i alho-
ra, un repte que esperen
superar amb nota. Al con-
curs s’hi han inscrit 28 jo-
ves, dels quals nou són ca-
talans i una –Marina Mir–
és de Girona. Un jurat for-
mat per sis professionals,

presidit pel compositor
Carlos Cruz de Castro, su-
pervisarà les proves, que
començaran divendres a
dos quarts de deu del matí i
s’allargaran fins dissabte
al migdia. Dissabte, entre
les sis i les nou del vespre,
hi haurà la final d’instru-
ments d’arc i diumenge,
entre les deu i dos quarts
de dotze del migdia, la de
guitarra. Totes les sessions
estan obertes al públic i
són gratuïtes. Amb motiu

del concurs s’ha progra-
mat un concert a càrrec del
Trio Mozart de Deloitte
(dissabte, 22 h) i la projec-
ció del documental L’art
del violí (divendres, 20 h).
Tots dos actes també són
gratuïts.

El president de JJMM
d’Espanya, Jordi Roch, va
presentar ahir el concurs,
juntament amb l’alcalde,
Miquel Noguer, i el presi-
dent de JJMM de Banyo-
les, Josep Calpe.

El planter de la música
clàssica s’examina a Banyoles
28 joves aspiren a guanyar-hi el concurs estatal de JJMM

Jordi Roch, Miquel Noguer i Josep Calpe durant la presentació, ahir a l’Ateneu. / R.E.

● L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles se-
rà la seu, de divendres a diumenge, del
73è Concurs Permanent de Joves Intèr-
prets de Joventuts Musicals (JJMM)

RAMON ESTÉBAN / Banyoles d’Espanya, en la modalitat d’arc i guitar-
ra, un prestigiós certamen i magnífic
trampolí professional reservat a intèrprets
menors de 25 anys. Hi participaran 28 as-
pirants, entre els quals hi ha una gironina.

uan Josep Maria Pou puja da-
munt l’escenari un es pot espe-
rar qualsevol cosa, des d’un

mostrari egotista de la seva personali-
tat, a parar-vos una funció perquè l’es-
túpida cantarella d’un mòbil ressona
en algun racó de la sala, o bé exhibir
senzillament els dots de l’extraordinari
actor que és. Diumenge a la tarda, pels
volts de les set, el Teatre Municipal de
Girona proposava una programació
doble, una teatral Su seguro servidor
Orson Welles, i l’altra cinematogràfica
Màscares. Tant en l’una com en l’altra,
Josep Maria Pou va mostrar la millor
de les versions possibles.

L’escriptor Richard France havia
treballat amb Welles gravant anuncis
publicitaris; després d’escoltar algu-
nes cintes de preses falses s’adona que
la fabulosa veu de l’actor ja no era la
mateixa, més aviat la d’un home aca-
bat. D’aquí sorgeix la idea d’aquesta
fantàstica peça que situa Welles en
l’últim any de la seva vida, amb setanta
anys, corpulent, immens, irònic, ob-
sessionat per acabar el rodatge de Don
Quixote, i entaforat en un estudi de gra-
vació, venent-se l’ànima posant la veu
en vulgars anuncis de pèsols. Emportat
per la nostàlgia rememora sense fi una

Q

vida d’èxits fulgurants i fracassos es-
trepitosos, desplegant un munt d’anèc-
dotes divertidíssimes amb un humor fi,
maliciós i desbordant, d’una humanitat
gran, saturada d’intencions, i que en-
quadra Welles com a geni incomprès
en mans d’imbècils potentats de la in-
dústria de Hollywood. S’entreveu així
la fi de l’home que fuma amb plaer
l’últim cigar havà mentre declama, en-
tre pipades, Shakespeare i Cervantes.

L’espai ben il·luminat ensenya un
estudi de gravació, voltat de fusta ele-
gant, amb la cabina al fons i una enor-
me taula centrada al mig amb micrò-
fons i telèfons, un faristol, papers, cen-
drers, cadires, un penjador i una porta
d’entrada, tot amb gust nectari i sobrie-
tat. I així apareix Orson Welles, asse-
gut, expansiu i fent pipades a un havà...

La recreació de Josep Maria Pou im-
pressiona, magnetitza l’espectador po-
derosament, mostrant-se com una me-
na de Falstaff quixotesc, enèrgic, sor-
neguer i entranyable. Acostumats al
rogall impostat de la veu hom queda
fascinat per la intensa varietat de mati-
sos i la força del personatge. Riquesa
que brolla abastament en els canvis
d’humor explosius: de l’alegria més
entusiasta a una profunda desolació;
tanmateix un acurat treball de cos que
és d’un mestratge impecable, mostres
il·limitades de corprenedora veracitat.
La direcció d’Esteve Riembau és a la
mida de l’actor, potenciant la figura i
sempre allunyada d’artificis. Qui
acompanya Josep Maria Pou és el jove
Javier Beltrán, que dóna aire i la pausa
justa en aquest esplèndid monòleg!

teatre | «su seguro servidor, orson welles»

Orson Welles
� Autor: Richard France.

Traducció, adaptació i direcció:
Esteve Riembau.
Interpretació: Josep Maria Pou i
Javier Beltrán.
Lloc i dia: Teatre Municipal, 11 d’abril
del 2010.

JOAQUIM ARMENGOL

Josep Maria Pou, com a Orson Welles, encén un cigar. / DAVID RUANO

● Girona. El poeta, fi-
lòleg i traductor Sal-
vador Oliva pronun-
cia avui (19.30 h), a
La Mercè, de Girona,
la conferència Els so-
nets de Shakespeare,
que complementa
l’exposició El carrer
dels sonets, que es pot
visitar al centre cultu-
ral gironí. Oliva s’ha
especialitzat en les
traduccions de Sha-
kespeare. / EL PUNT

GIRONA
Oliva i els sonets
de Shakespeare

● Girona. Xavier Cor-
tadellas (la Bisbal
d’Empordà, 1956)
presenta avui (20h), a
La Llibreteria de Gi-
rona, el seu darrer lli-
bre, La terra blanca
(Columna), una no-
vel·la de passions i
odis irreductibles, car-
regada de simbolisme
i màgia. L’acte el pre-
sentarà l’escriptor Mi-
quel Pairolí (Quart,
1955). / EL PUNT

GIRONA
Cortadellas presenta
«La terra blanca»

● Olot. La Guitarrada
d’Olot, una multitudi-
nària trobada de gui-
tarristes gironins, ce-
lebrarà diumenge vi-
nent el seu desè ani-
versari, amb la con-
centració de més de
80 intèrprets d’aquest
instrument al Teatre
Principal. Els guitar-
ristes, en formació or-
questral, actuaran a
partir de la 1 de la tar-
da. / EL PUNT

OLOT
La Guitarrada fa
deu anys


