
Les cançons de Marc Parrot do-
nen una vida renovada a la filmo-
grafia del pioner del cinema Se-
gundo de Chomón en l’espectacle
Ombres de Plata, que avui (21h) ar-
riba a la Sala La Planeta de Girona,
dins la programació de tardor.

Aquest és un espectacle de can-
çons que s’inspiren en les històries
que hi ha contingudes en les pel·lí-
cules que es projectaran: Plon-
geur Fantastique (1905), Méta-
morphoses (1912), Les oeufs des Pâ-
ques (1907), Ki Ri Ki, acrobates ja-
ponais (1907), Les papillons ja-
ponais (1908) Le troubadour
(1906), Sculpteur Express (1907),
Ah! la barbe (1905), Voyage sur Ju-
piter (1909) Metempsycose (1907)
i Le Bâilleur (1907).

Marc Parrot posa veu i guitarra,
Joan Anton Mas (percussions),
Dani Ferrer (teclats, trompa i veus),
amb les llums d’Ignasi Solé i el dis-
seny d’audio de Joaquim Puigtió i
Tomàs Pérez. 

L’espectacle busca sorprendre
l’espectador i recrear un ambient
de somni, com la màgia, amb una
càrrega de força poètica i insospi-
tats significats. 
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Marc Parrot
posa música a
les pel·lícules 
de Segundo 
de Chomón
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Fidel al seu estil provocador, fu-
mant sense parar en una sala de la
vuitena planta de l'Institut Francès
de Barcelona, l'escriptor Michel
Houellebecq va presentar ahir la
seva obra en vers, recopilada en el
volum Poesia, i va assegurar, a rit-
me pausat, que escriu perquè és
vanitós i busca els aplaudiments. 

En una llarga roda de premsa, al
costat de l'editor d'Anagrama, Jor-
ge Herralde, l'autor gal va respon-
dre sense presses totes les pre-
guntes que se li van fer i fins i tot es
va prestar a llegir un poema d'El
sentido de la lucha, en què asse-
nyala que «la successió dels esde-
veniments sempre obeeix a un
pla».

Malgrat dir que posa negre so-
bre blanc les seves històries per
 estar content amb ell mateix, tam-
bé va deixar clar que va escollir
aquest ofici perquè li agrada l'ar-
quitectura que s'estableix entre
les paraules i les frases. «És en els

detalls, més que en els personat-
ges, on es posen divertides les co-
ses». 

Va apuntar que no pot viure
sense escriure, però «no podria
viure sense llegir». En aquest  sentit,
va dir que mai ha escrit un  diari,
perquè no el necessita, mentre
que els poemes que elabora, que
ara es podran llegir en una edició
bilingüe, apareixen com «alguna
cosa aliena» a la seva voluntat.
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L’escriptor presenta un
llibre de poemes i assegura
que no pot viure sense
escriure i sense llegir 



Houellebecq: «Escric
perquè sóc vanitós i
busco els aplaudiments»

Michel Houellebecq.
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El Teatre de Lloret aixecarà el teló
de la temporada octubre-desem-
bre amb un programa marcat per
la presència de grans noms com
Josep Maria Pou, Els Amics de les
Arts, Julio Manrique, Clara Segu-
ra i Oriol Broggi, entre d’altres. En
total seran 11 funcions d’octubre
a desembre que ompliran de tea-
tre, música i espectacles familiars
el Teatre de Lloret. La programa-
ció va a càrrec de Bitò Produccions,
l’empresa de Temporada Alta. 

Com ja s’ha fet amb Tempora-
da Alta, les entrades dels especta-
cles de la programació del Teatre
de Lloret podran comprar-se per
Internet per primera vegada a tra-
vés del web teatredelloret.cat grà-
cies al conveni signat amb l’Ajun-
tament de Lloret de Mar. 

Les entrades es posaran a la
venda avui dijous a les 10 del matí
i podran comprar-se per internet
(www.teatredelloret.cat), al Mu-
seu del Mar i a la taquilla del Tea-
tre una hora abans de la funció.

Pel que fa a la programació, el
tret de sortida el donarà, el 7 d’oc-
tubre, l’espectacle Els tres óssos
de l’Estaquirot Teatre. Després
d’aquesta versió del conte de La
Rínxols d’or, el pianista blanenc
Carles Marigó interpretarà peces
de finals del segle XIX i els inicis del
XX en el marc del Concert Benè-
fic que la Creu Roja oferirà el 14
d’octubre. 

El 21 d’octubre, la companyia
Thomas Noone Dance presenta-
rà Balbir, el meu avi, un espectacle
de dansa per a tota la família ba-
sat en l’experiència del coreògraf
i les històries que de petit li expli-
cava el seu avi, d’origen hindú. 

Després del seu pas per Tem-
porada Alta, el 2 de novembre ar-
ribarà a Lloret Incendis, un es-
pectacle on Oriol Broggi dirigeix
Clara Segura i Julio Manrique i
posa de relleu l’absurd dels con-

flictes civils.
Operetta, premi Butaca al millor

espectacle familiar 2011, arribarà
a Lloret l’11 de novembre per en-
dinsar-se en el gènere operístic a
través de la realitat més quotidia-
na. Una setmana després, Els
Amics de les Arts presentaran al
públic lloretenc el seu darrer disc
Espècies per catalogar. 

El 25 de novembre, la compa-
nyia Pep Bou seduirà tota la famí-
lia amb l’espectacle de bombolles
Clinc! i el 2 de desembre Antonio
Díaz Carvajosa ens deixarà boca-
badats a La asombrosa historia de
Mr. Snow, premi al millor espec-
tacle de la Mostra d’Igualada 2012.

Josep Maria Pou portarà a Llo-
ret el seu darrer èxit, Celobert, un
espectacle que temporada rera
temporada triomfa als teatres d’ar-
reu del món.

La programació la clouran el llo-
retenc Fermí Reixach amb l’es-
pectacle Veinte poemas de amor y
una canción desesperada i el Con-
cert de Nadal a càrrec de l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà.
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El Teatre de Lloret 
compta amb Pou, 
Els Amics de les
Arts i Oriol Broggi

Per primera vegada les entrades per a tots
els espectacles es poden obtenir per Internet


Josep Maria Pou. 
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Divendres, 21 de setembre

SOPAR BALL  
amb «La Brasa i Eva Llort»

Dissabte, 22 de setembre

SOPAR BALL 
amb el grup  «Rimmel» i el conjunt «Sona bé»

Diumenge, 23 de setembre

BERENAR BALL
amb en Christian  i Eva 

LLAA BBRRAASSAA DDEE FFOORRNNEELLLLSS

RESERVES 972 47 64 94 - Cuina continuada de 12.00 a 00.00


