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LITERATURA Dausà explora
les amistats estranyes a 
«El gat de Schrödinger»
La novel·la de l’autor cassanenc  barreja la
comèdia sentimental, el retrat sociològic i
el turisme de borratxera. 39

TELEVISIÓ L’esport olímpic femení centra
l’especial de Nadal a «Informe Robinson»
L’èxit de Las chicas de Londres ha estat una de les millors notícies
esportives que ha deixat el 2012 i per això el programa ha conden-
sat les emocions dels Jocs Olímpics en 50 minuts. 46

Concerts, cinema, espectacles
teatrals i de circ conformen les 29
propostes del Teatre de Bescanó
pels primers vuit mesos de l’any
que és a punt de començar. 

Moncho, amb els seus 50 anys
de boleros, serà el primer a ence-
tar el proper 12 de gener la pro-
gramació musical del Teatre de
Bescanó, on Menaix a Truà, el trio
integrat per Cris Juanico, Juanjo
Muñoz i Toni Xuclà presentaran el
seu cinquè disc, Guia per a petits
treballs.  

La big band més jove d’Europa,
la Sant Andreu Jazz Band que,
sota la direcció de Joan Chamor-
ro, ha fet despuntar la cantant i ins-
trumentista Andrea Motis amb
un repertori marcat pel jazz i el

swing omplirà l’escenari del teatre
bescanoní el 10 de març. Just una
setmana després, el  17 de març,
actuaran en un concert conjunt els
cantautors Miquel Abras i Cesk
Freixas, a l’espera que el dia 23 del
mateix mes els veterans Big Mama
celebrin el seu 25è aniversari mu-
sical acompanyats pel quintet Ta-
ller de Músics All Stars. 

I combinant música i escena, la
companyia Egos Teatre recupera
l’opereta Ruddigore o la nissaga
maleïda, que ja es va poder veure
fa quatre anys als escenaris de
Barcelona. Es tracta de la hilarant
però tenebrosa història dels Ba-
ronets de Ruddigore, una família
marcada per la tragèdia: tots els qui
hereten el títol estan obligats a
cometre un crim cada dia si no vo-
len patir una mort agònica. 

Un altre text que també porta al
límit l’espectador, combinant la
cruesa més absoluta amb l’hu-
mor és Red Pontiac, amb què Pere
Riera va arribar a la semifinal del
primer Torneig de Dramatúrgia del
festival Temporda Alta. Recon-

vertit en muntatge teatral i amb les
mateixes actrius que el van fer
brillar a la Planeta de Girona -
Cristina Cervià i Míriam Iscla-, la
divertida Red Pontiac passarà per
Bescanó el 16 de març. 
Pel que fa al cinema, aquells qui es
van perdre la segona edició de la
Setmana de Cinema Fantàstic i de
Terror de Girona podran recupe-
rar els millors curts de l’Acocollo-
na’t en una sessió el diumenge 13
de gener a les 6 de la tarda. 

Ressaca de les pastanagues
Després d’aparèixer en mitjans
d’arreu del món per la iniciativa de
vendre pastanagues en lloc d’en-
trades d’espectacles i esquivar així
l’augment de l’IVA cultural, el Tea-
tre de Bescanó ha preparat diver-
ses promocions per fer de la cul-
tura un bé assequible aquest Na-
dal. 

Aquells qui comprin entrades
abans del 6 de gener es podran be-
neficiar de diverses promocions de
2x1 en espectacles de clown, per a
adults, infantils i familiars. 
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«Ruddigore» i Menaix a Truà, a Bescanó

La programació del teatre
bescanoní recupera el
muntatge «Red Pontiac» i
els curts de l’Acocollona’t

ESCENA

«AventurA!»
Divendres 12 d’abril.
TEATRE PRINCIPAL D’OLOT. 

� 21.00 H.

El segell T de Teatre
La companyia

teatral es retroba
amb l’autor i director
Alfredo Sanzol per a
crear una divertida
comèdia sobre
l’aventura de viure
que ja es va poder
veure a Temporada
Alta.



mishimA
Dissabte 13 d’abril.
SALA EL TORÍN. 

� 23.00 H.

«L’amor feliç»
Presentació a Olot

d’un disc que en cada
nota destil·la rock
d’autor fet per una
banda que ja s’ha
convertit en un
autèntic referent de
l’escena musical
catalana.



lliBert
fortuny
Dissabte 23 de
febrer. 

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT

� 22.00 H.

«Miscel·lània»
Un espectacle

que combina a parts
iguals la música
clàssica, el jazz i les
melodies d’arrel
mediterrània. 



«cyrAno de
BergerAc»
Divendres 1 de març.
TEATRE PRINCIPAL D’OLOT. 

� 21.00 H.

Tragèdia d’amor
Produït per La

Perla 29 i dirigit per
Oriol Broggi, el
muntatge reviu una
obra clàssica
d’espases, barrets,
amors, odis, enganys,
guerra, humor i
enginy. 



AntòniA
font 
Dissabte 16 de març.
TEATRE PRINCIPAL D’OLOT. 

� 22.00 H.

«Vostè és aquí»
Hores després

d’acabar la gira del
disc de més èxit de la
seva carrera
Lamparetes
(2011), Antònia Font
va publicar aquest
nou àlbum



L’Aventura de T de Teatre,  el Cy-
rano de Bergerac protagonitzat
per Pere Arquillué i Temps de
Quim Masferrer són tres dels mun-
tatges més potents que passaran
per Olot durant el primer semes-
tre del 2013, any en què l’agenda de
la capital garrotxina es completa-
rà amb la visita de dos dels grups
musicals de més tirada, Mishima
i els mallorquins Antònia Font.

La primera de les cites marcades
al calendari teatral proposat per
l’Institut de Cultura de la Ciutat
d’Olot és el 18 de gener a les 9 del
vespre, al Teatre Principal, amb
Temps. El muntatge, dirigit per
Ramon Fontserè (Els Joglars) i in-
terpretada per Quim Masferrer
(Teatre de Guerrilla), es centra en
un home que acaba de saber que
li queden 90 minuts de vida. Amb
aquest punt de partida, es teixeix
una tragicomèdia sobre el temps,
la vida i la mor on es barregen la
crítica, la ironia i el sarcasme.

El Cyrano de Bergerac dirigit
per Oriol Broggi arribarà al Teatre
Principal d’Olot l’1 de març, i ho
farà amb l’actor Pere Arquillué
com a protagonista i els comple-
xos físics, les espases, l’engany,
l’amor i l’odi com a ingredients
principals. 

T de Teatre tornarà a la capital
de la Garrotxa a la primavera. Serà
el 12 d’abril amb Aventura!, un text
escrit i dirigit per Alfredo Sanzol -
amb qui ja havien treballat a Deli-
cades- que explica la història de sis
socis de Barcelona que tenen una
empresa què una companyia xi-
nesa té la intenció de comprar. El
problema, és clar, és que el nego-
ci no els sortirà tan rodó com es-
peraven.  

Completen la programació tea-
tral 9 maletes (Teatre Principal
d’Olot, 1 de febrer), en què Mercè
Sampietro relata la peculiar his-
tòria d’amor que van viure du-

rant tres dies d’agost Brenda, he-
reva d’una petita fortuna, i Jacob,
un músic a la caça d’inspiració, La
Celestina de la companyia Ata-
laya i un muntatge de la segona
companyia del grup el Tricicle. 

En l’apartat musical, a banda de
noms en expansió, com Maika
Makovsqui, Nnyandú o Mine!,
destaquen les propostes de dos
dels grups més en forma del pan-
orama musical en català: Antònia
Font i Mishima. 

El particular univers dels pri-
mers ocuparà el Teatre Principal
d’Olot el dia 16 de març. Després
de passejar el seu anterior disc,
Lamparetes, per teatres, auditoris
i festes majors d’arreu del Princi-
pat, Antònia Font torna a trepitjar
terres garrotxines per presentar
Vostè és aquí, un àlbum carregat
amb una quarentena de cançons.

El torn de Mishima arribarà un
mes després, el 13 d’abril, quan
desglossaran un disc de referència,
l’Amor feliç, a la sala El Torín. 

El jazz també té cabuda a l’a-
genda olotina, i el saxofonista Lli-
bert Fortuny, acompanyat d’Ho-
racio Fumero, Manel Camp i Llu-
ís Ribalta i l’Orquestra Camera
Musicae portaran l’espectacle Mis-
cel·lània als escenaris d’Olot el 23
de febrer.
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T de Teatre, Mishima
i el «Cyrano» de Pere
Arquillué visitaran
Olot el proper 2013 

Antònia Font i Llibert Fortuny passaran
també per la Garrotxa al primer semestre


MÉS PROPOSTES
Festival de dansa Sismògraf i 
tres propostes circenses

La dansa es concentrarà al Sis-
mògraf amb dues estrenes:

From the lost of the river, amb el gar-
rotxí Xevi Dorca i Xavi Estrada i la
nova proposta de Roberto Olivan per
tots els públics, A place to bury
strangers. Cirque Nicole et Marin fa-
ran una triple proposta de circ en una
carpa que s’ubicarà a l’estació. 



LA CLAU


