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El grup osonenc Oques
Grasses tancarà avui la se-
va gira del 2015, Living in
the hol·les, amb un con-
cert a La Mirona de Salt
(22.30 h, 7 i 12 euros), per
al qual ja s’han venut bona
part de les entrades.
Aquest final de gira a Cata-
lunya –al País Valencià
tindrà lloc el 30 de desem-
bre, al Festivern de Taver-
nes de la Valldigna– culmi-
narà un gran any en què la

banda ha ofert més de 70
concerts. Durant el 2015,
el grup ha pogut presentar
en directe les cançons del
seu segon disc, Digue-n’hi
com vulguis (2014), arreu
dels Països Catalans, però
també a diverses ciutats
italianes com ara Bolonya,

Pàdua i Florència, a Lon-
dres i Gal·les, i fins i tot als
Estats Units: al Summer-
fest de Milwaukee (Wis-
consin) i a Nova York: a
Central Park i en un bar de
Harlem.

Oques Grasses ha titu-
lat aquest final de gira

Viatge a la lluna –en la lí-
nia del casament amb el
públic que va cloure la seva
primera gira i l’Esperit
Xai de la segona– perquè
el grup marxa durant uns
mesos per enllestir el seu
tercer disc, que sortirà en-
tre final d’abril i maig, i
com sempre es podrà des-
carregar gratuïtament
des del seu web. De mo-
ment, ja estan difonent al-
guns temes nous com ara
Amiga de ningú, Plora i
riu i Fullar sempre a tra-
vés de videoclips, cadas-
cun dels quals està prota-
gonitzat per un ballarí di-
ferent. Aquests ballarins
també actuaran amb el
grup, avui a La Mirona.
“Hem volgut acabar la gira
aquí perquè no tot s’ha de
fer a Barcelona i també
perquè l’any passat vam
actuar a gairebé totes les
festes majors de les co-
marques gironines, i en
canvi aquest any hi hem
tocat molt poc”, diuen. ■

a Ara el grup se’n va
“a la lluna” per acabar
el tercer disc, previst
per a la primavera

Oques Grasses tanca
avui la gira a La Mirona

X. Castillón
GIRONA

Oques Grasses, preparats per anar a la lluna ■ XEVI ABRIL

Els dos establiments artís-
tics La Volta, impulsats
pel Bòlit a Sant Narcís, ce-
lebren avui el primer ani-
versari amb una jornada
d’activitats gratuïtes (de
10 h a 20 h) que coincidirà
a la plaça de l’Assumpció
amb el 8è Mercat d’Art Km
0, format per vint parades.

A les 10 del matí, la Gi-
rona Marxing Band inicia-
rà una cercavila al pont de

Pedra, que portarà la gent
fins a la plaça de l’Assump-
ció, on a les 12 del migdia
actuarà el cantant Eduard
Gener. La música continu-
arà amb Dj Barretina i Dj
Headbirds, del festival ba-
nyolí L’Estrany.

A les 13.13 h s’inaugu-
rarà l’exposició i la instal-
lació interactiva Cançons
visuals, de Xavi Bové, que
fins al 23 de desembre
mostrarà el procés pictò-
ric de creació d’un quadre
a través de l’anàlisi d’una
cançó en temps real i de la
interactivitat amb el mo-
viment de l’espectador. El
resultat és una peça única
que el visitant es podrà
emportar impresa. ■

X.C.
GIRONA

a Avui tindran lloc
activitats gratuïtes
durant tot el dia al
barri de Sant Narcís

La Volta celebra el
primer aniversari
amb música i art

Acaba Temporada Alta pe-
rò el teló es torna a aixe-
car. La majoria de sales te-
atrals gironines ja tenen
enllestides les programa-
cions de cara al nou se-
mestre, i La Planeta és la
primera que presenta les
seves propostes. En total
n’ofereix 28, de les quals
se’n faran més de 50 fun-
cions a partir del 29 de ge-
ner i fins a mitjan mes de
juny, coincidint amb els
tallers d’El Galliner, que
clouen la temporada.

I si hi ha algun leitmotiv
destacable de l’oferta tea-
tral aquest serà, com bé
assenyala el director de La
Planeta, Pere Puig, l’ac-
cent que es posarà en l’ac-
tualitat política i social, ai-
xí com en la memòria his-
tòrica, a través d’obres
amb què els joves drama-
turgs tracten de temes

candents i posen molt èm-
fasi a crear estats d’opinió.
En aquesta línia desta-
quen obres com La crida,
un monòleg de Ferran
Joanmiquel i amb Jordi
Subirà que parla de fins on
pot arribar la manipulació
ideològica; Sobre el feno-
men de les feines de mer-
da, amb què Joan Yago po-
sa el punt d’humor esper-
pèntic a un text política-
ment agressiu de l’antro-
pòleg nord-americà David
Graeber; Atocha, també
del dramaturg gironí Fer-
ran Joanmiquel, amb els
fets dels atemptats de
l’11-M per establir un ver-
tader debat sobre política,
societat i terrorisme; La
norma de l’extinció, de la
Companyia Ignífuga, una
adaptació lliure de Platò-
nov, de Txèkhov, sobre
l’actual generació nascuda
en el si de la comoditat pe-
rò abocada per la falta
d’expectatives a un cert

nihilisme existencial, i Pa-
raules d’amor, l’homenat-
ge de Joan Ollé a Joan Bar-
ril protagonitzat per dues
actrius gironines, Laura
Pujolàs i Cristina Arenas.

Pel que fa a la temàtica
sobre memòria històrica,
destaquen propostes com
l’obra inaugural, Peñal de
Ocaña; El darrer dia del
cafè de la granota, de Je-
sús Moncada, i Et vindré a
tapar. D’entre la gran
oferta, també sobresurten
peces com el monòleg Psi-
cosi de les 4.48, de Sarah
Kane, que abordarà en un
autèntic tour de force An-
na Alarcón; l’última obra
de l’emergent Claudia Ce-
dó, Et planto; les reestre-
nes amb component giro-
ní de La nit dels ganivets
roents, Molière la balla i
Sota la ciutat, i Una vida
al teatre, de David Mamet
per homenatjar els 50
anys de carrera de l’actor
Enric Majó. ■

a Durant el primer semestre s’oferiran 28 propostes i més
de 50 funcions, amb molta presència de l’escena gironina

La Planeta
posa l’accent
en l’actualitat

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

1r SEMESTRE 
DEL 2016

MES DIA ESPECTACLE /  COMPANYIA

GENER 29, 30 i 31 PENAL DE OCAÑA - Nao d’Amores

FEBRER 5 PSICOSI DE LES 4.48, de Sarah Kane – Amb Anna Alarcón

13 i 14 LA CRIDA, de Ferran Joanmiquel – Amb Jordi Subirà

14 7 RATOLINS - Petit Bon Hom

18 MI PEQUEÑA HISTORIA, Concert d’Andrés Suárez - Fundació SER.GI

20 i 21 SOBRE EL FENOMEN DE LES FEINES DE MERDA, de Joan Yago - La Calòrica

26 EL DARRER DIA DEL CAFÈ DE LA GRANOTA de Jesús Moncada - Mea Culpa

27 i 28 LA BANDA DEL TEFLÓN - Cascai Teatre,

MARÇ 4 ET APRÈS ILS PARTENT EN SILENCE... - Melòndrum! Theatre ESTRENA

5 i 6 ANNA KARENINA - Retret Teatre

10 i 11 ATOCHA, de Ferran Joanmiquel - Atzucac Teatre ESTRENA

12 i 13 ET PLANTO, de Clàudia Cedó - El Vol del Pollastre

17 PRIMER ENCONTRE TRANSPLANETARI - Ameba Associació Cultural ESTRENA

18 i 19 ET VINDRÉ A TAPAR - Espai en Construcció

20 EL COMTE ARNAU - Teatre de l’Aurora

22 i 24 LA FI DEL MÓN A GIRONA - Grup Proscenium ESTRENA

ABRIL 2 i 3 MOLIÈRE LA BALLA - Jordi Coromina / Ludovica Mosca

8, 9 i 10 SOTA LA CIUTAT, de Llàtzer Garcia - Companyia Arcàdia / Sala La Planeta

15 i 16 LA NORMA DE L’EXTINCIÓ - Companyia Ignífuga

17 CROMÀTIC - Com Sona ESTRENA

23 i 24 AQUÍ NO PAGA NI DÉU, de Dario Fo - Funcional Teatre

29 i 30 UNA VIDA AL TEATRE, de David Mamet - Enric Majó i Dafnis Balduf

MAIG 6, 7 i 8 LA NIT DELS GANIVETS ROENTS, de Ferran Joanmiquel - El Mirador Teatre

14 YOU SAY TOMATO, de Joan Yago - Joan Negrié i Anna Moliner

20 i 21 PARAULES D’AMOR, de Joan Ollé - Laura Pujolàs, Cristina Arenas i Blanca Garcia-Lladó

27 i 28 MR. KEBAB - Pez en Raya

JUNY 4 i 5 LA REVOLUCIÓ - Escenaris Especials

11, 12, 18 i 19 ELS TALLERS D’EL GALLINER
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