
La programació del teatre de
Blanes per al primer semestre de
2011 és, com es va definir en la pre-
sentació feta ahir, una de les més
ambicioses a la qual s’ha enfron-
tat mai aquest equipament. El pas
entre gener i juny de l’any vinent
d’alguns dels principals noms de
l’escena catalana pretén consolidar
els bons resultats de públic acon-
seguits pel teatre enguany, els mi-
llors a Blanes des que el 2007 es ba-
tés un rècord fins ara intacte.

Val a dir que aquesta és la pri-
mera vegada que s’ha apostat per
programar conjuntament tot el
semestre, i no en dos trimestres
com es venia fent fins ara. El can-
vi està motivat per l’intent de gua-
nyar en visibibilitat, així com de po-
tenciar la programació dels mesos
d’abril i maig. 

Dues estrenes i èxits provats
Entre els noms propis de l’escena
catalana que passaran per Bla-
nes els propers mesos, cal desta-
car el de Xicu Masó. I és que el tea-
tre acollirà l’estrena absoluta de la
nova obra del gironí, el Petits crims
conjugals protagonitzats per Ra-
mon Madaula i Laura Conejero.
Aquest és un text d’Eric-Emma-
nuel Schmitt, el mateix autor d’El

llibertí que ja va unir aquesta pa-
rella sobre l’escenari l’any 2007.
Aquesta nova peça és un sorpre-
nent thriller sobre una parella a la
recerca de la veritat, després que
el personatge interpretat per Ma-
daula, un home que pateix am-
nèsia a causa d’un accident, hagi
de reconstruir la realitat a través del
que li explica la seva dona.

També parlant d’estrenes, en
aquest cas a Catalunya, Alberto
San Juan i The Missing Stompers
presentaran a Blanes Nueva York
en un poeta. En aquest espectacle,

l’intèrpret posa veu a les paraules
de Lorca, recreant amb música i
imatges tot allò que va impressio-
nar l’escriptor d’aquella ciutat.

En la vessant dels èxits de la
temporada, Blanes programa dues
obres estrenades al Grec (el Coses
que dèiem avui de Julio Manrique
i el Primer amor interpretat per
Pere Arquillué), així com dues pe-
ces amb una gran acollida a la ca-
pital catalana (Pluja constant amb
Joel Joan i Pere Ponce, i l’especta-
cle d’Àlex Rigola que ha reinau-
gurat el Lliure de Gràcia, Gata so-

bre la teulada de zinc calenta). 
Val a dir que aquest 2010 el

teatre de Blanes ha aconseguit els
millors resultats de públic des de
la seva obertura; això és, han par-
ticipat de la programació 4.802
espectadors, gairebé un 1% més
que el 2007 (l’any que fins ara ha-
via enregistrat els millors resultats).
Després d’una davallada d’espec-
tadors l’any 2008, el 2009 l’assis-

tència de públic va iniciar la re-
muntada fins a la consolidació
d’enguany. Pel que fa a l’afluència
total de públic, fins al passat 21 de
desembre havien passat pel teatre
25.910 espectadors. Val a dir que
una de les noves iniciatives amb
una millor acollida entre el públic
han estat les entrades a 6 euros del
tercer bloc, que van ofertar fins a
2.350 butaques a preus reduïts. 

BLANES |M. PALLARÈS

El teatre de Blanes estrenarà
la nova obra de Xicu Masó en
un programa molt ambiciós

Els resultats d’enguany, els millors des que es va inaugurar la sala,
avalen un cartell que també inclou Rigola, Manrique i Alberto San Juan
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La programació del Teatre de Blanes
CALENDARI D’ESPECTACLES DIVIDITS PER GÈNERES

TEATRE

23/01, 19.00 «Pluja constant» Dir. Pau Miró, amb Joel Joan i Pere Ponce

28/01, 22.00 «Petits crims conjugals» Dir. X. Masó, R. Madaula i L. Conejero

18/02, 22.00 «Primer amor» Bitó Produccions, amb Pere Arquillué

25/03, 22.00 «Coses que dèiem avui» Dir. Julio Manrique, prod. Sala Beckett

03/04, 19.00 «Joan Maragall, el ciutadà» Amb Rosa Novell, viol·loncel F. Silvestre

15/04, 22.00 «Copenhaguen» Rosa Renom, Lluís Marco i Pere Arquillué

29/04, 22.00 «Gata sobre teulada de zinc calenta» Teatre Lliure, dir. Àlex Rigola

28/05, 22.00 «Nueva York en un poeta» Alberto San Juan & Missing Stompers

MÚSICA

04/02, 22.00 «In Fabula» Folk - jazz amb Kaulakau

05/03, 22.00 «Gente de Málaga», Dia d’Andalusia Amb Dani Candelas i José «El Petro»

DANSA

19/03, 22.00 «Color Dansa: Serrat balla» Dir. Mudit Grau, dramat. Xavier Sardà

TEATRE INFANTIL - RIALLES

16/01, 17.30 «Ploramiques» Titelles amb L’Estaquirot Teatre

30/01, 17.30 «Katakrak» Pallassos i acrobàcia amb KD Circ

13/02, 17.30 «La Ventafocs» A càrrec de la companyia Dreams Teatre

27/02, 17.30 «El forn del lleó» De la companyia Clownx Teatre

13/03, 17.30 «Zing Zing» A càrrec de la companyia R. Alonso

27/03, 17.30 «La maleta de l’Agustí» Titelles de Farrés Brothers i Cia.

06/02, 17.30 «Katakrak» Cia. Egos Petits, música Francesc Mora

CALENDARI MOSAIC

10/04, 18.00 «Tap Olé» Música espanyola i claqué amb Trakatap

08/05, 18.00 «La casa sota la sorra» Música, ball i suspens amb Egos Teatre

22/05, 18.00 «Ma, me, mi... Mozart» Música per a infants des de l’Auditori

BLANES ESCENA

02/01, 19.00 Concert d’Any Nou A càrrec de la VBella Banda

08/01, 22.00 «Eurovisión: el musical» Espectacle amb Ama Blanes

19/02, a det. Dia d’Andalusia Actes organitzats per Casa d’Andalusia

23/04, a det. Diada de Sant Jordi Activitats relacionades amb la Diada

04, 05 i 06/05 XVIII Mostra de Teatre d’Instituts Públics Amb centres de comarques gironines

18 i 19/06 Esbart Joaquim Ruyra Presentació Temporada 2011

Madaula i Conejero estrenen a Blanes la nova obra de Xicu Masó.
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Cultura i Societat
EspEctaclEs | ciència  | tEnDènciEs  | traDicions  | FEts i GEnt  | cinEma | tElEvisió

ARTS ESCÈNIQUES Els cinemes Albèniz
Plaça de Girona presenten una nova
modalitat d'espectacles en viu
La iniciativa que s'estrena aquesta nit inclourà una progra-
mació de cabaret i comèdies musicals, i completa una oferta
alternativa amb retransmissions d’òpera i futbol. 49

GUARDÓ Juan José Millás obté el
Premi Internacional Vázquez
Montalbán de Periodisme 2010
En la categoria de Periodisme Esportiu d’a-
quests guardons del Col·legi de Periodistes,
l’agraciat ha estat Eduardo Galeano. 49
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