
Sònia Tubert, Banyoles
L’obertura d’una segona sala d’ex-
hibició a la ciutat de Banyoles és
la principal novetat de la progra-
mació estable de teatre, música i
dansa a la ciutat del primer se-
mestre d’aquest any. Es tracta de
la Nau Provisional d’Arts Escèni-
ques, que ara és la seu de l’Aula de
Teatre i que, a partir del mes de
març, oferirà espectacles de dife-
rents formats. Abans de l’estiu en-
cara hi haurà una tercera sala en
funcionament, la sala polivalent
que ara s’està acabant de construir
a l’Ateneu-Centre Municipal d’Es-
tudis Musicals.

Pel que fa al Teatre Municipal,
la primera producció de Babaus
sobre un escenari, la versió d’An-
tígona protagonitzada per Clara
Segura i Pep Cruz o la recupera-
ció de Lúcid són alguns dels re-
clams més destacats d’aquest se-
mestre.

La inauguració de la Nau com
a sala d’exhibició s’ha previst per
al  proper dia 3 de març, amb un
espectacle on hi haurà teatre, mú-
sica, dansa, audiovisual i un discjò-
quei. A partir de llavors, l’antiga
discoteca reconvertida en sala
d’assaig i formació teatral acollirà
el que s’ha batejat com a Nits Pro-
visionals. 

Segons va explicar la tècnica de
Cultura de l’Ajuntament de Ba-
nyoles, Íngrid Calpe, la intenció és
oferir muntatges de tot tipus de
formats, com ara cabaret, literaris,
audiovisuals o concerts. Les pro-
postes concretes és presentaran
més endavant.

El que sí que s’ha presentat ha
estat la programació del Teatre
Municipal de Banyoles, que inclou

dues produccions locals. La més
destacada és Homenatge a Arace-
li Claramunt, el primer espectacle
de la companyia Babaus Teatre,
especialitzada en el que podríem
anomenar teatre de carrer, en es-

cenaris tancats. No serà l’única no-
vetat, ja que també serà la prime-
ra vegada que es manté la matei-
xa obra al Municipal de Banyoles
durant tres caps de setmana se-
guits, entre el 13 i el 29 d’abril. L’al-

tra producció local que es presen-
ta és Dotze homes sense pietat (4 i
5 de maig), de la companyia
mésMèdia Cultural, que fins ara
havia fet teatre musical i que s’a-
treveix ara amb el text.

El regidor de Cultura de l’A-
juntament de Banyoles, Joan Julià,
ha remarcat que aquestes pro-
duccions locals es combinen amb
muntatges professionals que han
obtingut el favor de crítica i públic.
És el cas de l’espectacle musical
amb textos de Manuel Vázquez
Montalbán Crónica sentimental de
España(2 de març), l’Antígona, de
Sòfocles dirigida per Oriol Broggi
i que ha obtingut els premis Buta-
ca 2006 al millor muntatge i al mi-
llor director (16 de març), i el Lú-
cid que es va estrenar al Festival
Temporada Alta (30 de març).
Completen la programació pro-
postes de titelles per a adults, com
l’ Antologia de la companyia Jordi
Bertran (que serveix per iniciar-
la el 27 de gener), la dansa de Mal
Pelo amb Atlas (16 de febrer) i el
concert de presentació del CD
Fragile de Praga (24 de febrer).
A banda de les propostes teatrals,
el Municipal també acull la pro-
gramació de dues entitats més, els
espectacles infantils de la Xarxa i
els concerts de Joventuts Musi-
cals de Banyoles. En aquest da-
rrer cas, el cicle s’inicia avui ma-
teix amb l’actuació d’un dels mi-
llors músics afganesos de l’actua-
litat, DaudKhan, que presenta Tri-
bute to Afghanistan. Entre les pro-
postes, destaquen les músiques
del món, com el folklore argentí
de Mariana Baraj (2 de febrer) o
la música de l’Iraq de Maqamat
Ensemble (1 d’abril).

La Nau es convertirà en la segona sala
d’exhibició de Banyoles a partir del març
Babaud Teatre oferirà set funcions de la nova obra «Homenatge a Araceli Claramunt»

TEATRE

L’EDIFICI. Acollirà funcions teatrals i d’espectacles. 
JOAN COMALAT
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DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA/AUTOR PREU

Programació
▼ TEATRE MUNICIPAL (TEATRE, MÚSICA I DANSA)

19 gener 22 h TRIBUTE TO AFGHANISTAN Daud Khan 12 euros
27 gener 22 h ANTOLOGIA Jordi Bertran 12 euros
2 febrer 22 h MÚSICA FOLKÓRICA ARGENTINA Mariana Baraj 9 euros
10 febrer 22 h LA MARE Karion 9 euros
16 febrer 22 h ATLAS Mal pelo 10 euros
24 febrer 22 h CONCERT ELECTROACÚSTIC PRAGA Carles Sucarrats i el seu grup 10 euros
2 març 22 h CRÓNICA SENTIMENTAL DE ESPAÑA Xavier Albertí (direcció) 12 euros
9 març 22 h CONCERT Big Mana 10 euros
11 març 19 h MOZART, RAVEL, ALBÉNIZ Javier Alonso i Juan C. Cornelles 9 euros
1 abril 19 h MÚSICA Maqamat Ensemble 12 euros
13, 14, 15, 20,
21, 28 i 29 abril

19/22 h HOMENATGE A ARACELI CLARAMUNT Babaus Teatre 10 euros

4 i 5 maig 22 h DOTZE HOMES SENSE PIETAT MésMedia Cultural 10 euros
19 maig 22 h SWING GITANO Bernard Dossin Trio 12 euros
1 juny 22 HAYDN, BARTÓK I DEBUSSY Enaccord 9 euros

Joaquim Bohigas, Girona. 
La Fundació Caixa Girona i el
Bisbat han programat un cicle
de xerrades sobre com són in-
terpretades les creences al
món contemporani. El cicle
parteix de la religió com a fet
positiu i d’implicació social. La
primera xerrada es farà el di-
lluns 26 de febrer amb David
Jou –catedràtic de Física de la
Matèria Condensada de la
UAB–, que defensarà Entre el
goig de viure i el plaer de conèi-
xer: estímuls del diàleg entre
ciència i fe. L’expresident del
Parlament de Catalunya Joan
Rigol argumentarà Les creen-
ces contribueixen a articular la
societat el dimarts 27. José An-
tonio Donaire –doctor en Ge-
ografia i docent de la Univer-
sitat de Girona (UdG)– rao-
narà Les creences en l’era de la
intercomunicació el dilluns 5
de març. Immigració, ciutada-
nia i drets a les noves societats
serà la xerrada a impartir per
Eduardo Rojo –catedràtic i di-
rector de la Càtedra d’Immi-
gració Drets i Ciutadania de la
UdG– el dimarts dia 6. El cicle
finalitzarà el dilluns 12 de març
amb La configuració del nou
ordre mundial i l’aportació de
les creences, una xerrada de
Maria Dolors Oller, doctora en
Dret i professora de Moral So-
cial a l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barce-
lona (ISCREB). Les xerrades
es faran a la Fontada d’Or i co-
mençaran a les 19.30 hores. La
inscripció és obligatòria i la
matrícula, amb un cost de 12
euros, és per a les accions edu-
catives de Càritas diocesana.

Caixa Girona i el
Bisbat ofereixen
unes xerrades
sobre creences al
món contemporani

SOCIETAT

Europa Press/DdeG, Barcelona. 
L'escriptor i pintor Joan Vila
Casas, autor de sis novel·les i
l'obra del qual s'ha exposat a
galeries de tot el món, va mo-
rir a Barcelona als 86 anys.

Joan Vila Casas va néixer
el 3 de juny de 1920 a Sabadell
i es va formar a l'Escola In-
dustrial d'Arts i Oficis d’a-
quest municipi. L'ar tista va
fer la seva primera exposició
a l'Acadèmia de Belles Arts
de Sabadell el 1941. Vila Ca-
sas, que firmava les seves
obres pictòriques com a Vila-
casas, es va formar en el món
postnoucentista i durant el
franquisme se'n va anar a Pa-
rís on va viure diversos anys,
que van ser clau per a la seva
formació. Després d'uns ini-
cis figuratius, Vila Casas va
tendir cap a l'abstracció a par-
tir dels 50.

Com a escriptor, Vila Casas
va publicar el seu primer lli-
bre, Escrits, el 1954, i la seva
primera novel·la, Doble blanc,
el 1960. 

Mor a Barcelona 
el pintor i escriptor
Joan Vila Casas 
als 86 anys

ÒBIT

Acn/DdeG, Girona. 
Els cinemes Arinco projecten des
d’avui Dies d’Agost, del realitzador
català Marc Recha. La sala de Pa-
lamós és una de les que integren
el Circuit Català de Cinema Digi-
tal (CCCD), el qual ofereix, amb la
col·laboració de Benecé Produc-
cions, una programació estable
mensual de «cinema d'autor» del
país, coincidint sempre que sigui
possible amb l'estrena comercial.

El CCCD el formen cinc exhi-
bidors. A més dels Cinemes Arin-
co, els Cinemes Urgell (Mollerus-
sa), els Cinemes Principal (Llei-
da), els Cinemes Guiu (la Seu d'Ur-
gell) i els Cinemes Catalunya (Ber-
ga). En aquesta ocasió també s'hi
han adherit els Cinemes Goya de
Mequinensa. 

Amb l'obertura d'aquest cicle
de cinema d'autor, el CCCD pre-
tén democratitzar la cultura i l'ex-
hibició del cinema català per tal
d'acostar-lo al públic comarcal,
trencant la capitalitat. A banda d'a-
questa branca de cinema d'autor,
el CCCD vol fomentar l'exhibició
als cinemes de nous continguts

culturals alternatius (teatre, músi-
ca, dansa, entre altres). Mar i Cel,
el 9 de novembre (en diferit), i El
concert d'Els Pets a l'Auditori, el 23
de novembre (en directe), consti-
tueixen les primeres experiències
del projecte del Circuit Digital.

Dies d'agostdescriu un viatge de
descobriment i aprenentatge. Dos
germans bessons emprenen un
viatge amb furgoneta per paisat-
ges desconeguts de la Catalunya
interior, on troben una sèrie de
personatges a la deriva que els
submergeixen en un paradís per-
dut. Aquesta pel·lícula és una pro-
ducció de Benecé, en producció
associada amb TVC, i ha estat dis-
tribuïda als cinemes per Lauren
Films.

La sala Arinco projecta «Dies
d’Agost» de Marc Recha
La pel·lícula inaugura el cicle de «cinema d’autor»

PALAMÓS

DdeG, Girona. 
L'obra L’amor venia amb taxi de
la companyia local Penjats pel
Teatre obrirà aquest diumenge
a les sis de la tarda al Cine Petit
la II Mostra de Teatre de To-
rroella de Montgrí-l’Estartit. 

Enguany la programació està
repartida entre els mesos de ge-
ner i febrer i alternarà les re-
presentacions entre els dos nu-
clis. Els organitzadors volen

que aquesta proposta cultural
contribueixi al dinamisme i in-
quietud cultural del municipi.
Alhora no perden de vista que
el teatre és cultura, entreteni-
ment i diversió i «és en aquesta
vessant de divertiment del públic
que treballem en aquesta segona
edició», segons les paraules de
Narcís Coll, president de l'As-
sociació de Teatre Medes
Montgrí.

«L’amor venia amb taxi» obre la
Mostra de Teatre de l’Estartit
També hi haurà representacions a Torroella

ARTS ESCÈNIQUES

Europa Press/DdeG, València. 
El Museu d’Història de València
va inaugurar ahir l’exposició Got-
hicmed, inclosa en el projecte
homònim de la Unió Europea i li-
derat per la Generalitat Valencia-
na que permet conèixer a través
d’Internet imatges inèdites de l’ar-
quitectura del gòtic mediterrani.
Aquesta iniciativa cultural es com-
pleta amb l’exhibició de 10 ma-

quetes que reprodueixen alguns
dels monuments més destacats
d’aquest període com la Catedral,
i el monestir de Santa Maria de la
Valldigna.Segons el comissari de
la mostra, Arturo Zaragozá, la
iniciativa «pretén aprofundir en el
coneixement de l’arquitectura del
gòtic, aixíí com connectar inves-
tigacions de diferents països, i di-
vulgar els valors de l’episodi».

El Museu d’Història de València desvetlla
imatges inèdites del gòtic mediterrani

EXPOSICIÓ

■ El circuit català 
vol fomentar també 
l’exhibició de
continguts culturals
alternatius


