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El nou cartell del Teatre de
Bescanó recorda una frase
d’Unamuno: “La cultura
ens fa més lliures.” També
hi surt un torcebraç amb
el govern estatal i contra
l’IVA actual. Una clara
mostra de la voluntat
d’aquest equipament cul-
tural d’acostar la cultura a
la població i posar-la a
l’abast de tothom, amb
campanyes i descomptes.

Però, més enllà de les
iniciatives i les reivindica-
cions, l’oferta, que és allò
que més importa, torna a
ser variada, amb una clara
aposta per acostar la mi-
llor escena teatral i musi-
cal del moment a Bescanó.
Algunes de les obres desta-
cades són Marits i mu-
llers, l’adaptació del film
de Woody Allen sota la di-
recció d’Àlex Rigola (20 de
febrer); una altra peça
concebuda per Cesc Gay a
l’estil del director nova-
iorquès, Els veïns de dalt,
amb Pere Arquillué, Àgata
Roca, Carme Pla i Jordi Ri-
co (12 de març); l’aplaudi-
da obra de teatre adult Co-
nillet, amb Clara Segura
(1 d’abril), i Tortugues: La
desacceleració de les par-
tícules, premi Butaca
2015 al millor text i que és
dirigida per la banyolina
del moment, Claudia Ce-
dó.

Entre els 22 especta-
cles programats, també
destaquen els concerts
que oferiran Lax’n’Busto
(28 de febrer), amb De
prop; el del grup Obeses,
que presentarà el nou disc
Monstres i princeses, i el
de Blaumut, que presenta-
rà el disc El primer arbre
del bosc. Les Anxovetes,
que ja van triomfar en el
concert de la festa major,
tornaran, aquest cop per

pujar a l’escenari a presen-
tar l’espectacle En fresc. I,
com a proposta més agosa-
rada, cal destacar Folla-
migas, un xou sense límits
ni censura de l’humorista
Toni Moog.

Pel que fa al teatre fami-
liar, s’oferirà La venta-
focs: el musical amb ritme
dels 50 (21 de febrer); El
llop ferotge, de la compa-
nyia El Príncep Totilau (6
de març), i Patatu, dirigit i

interpretat per l’actriu
Àngels Bassa.

El Teatre de Bescanó
també manté l’aposta per
donar suport a les compa-
nyies gironines, amb
l’anomenat km-0, amb set
espectacles, un d’ells Kilò-
metres, interpretat per
Meri Yanes (5 de març).

La campanya de pro-
mocions Qui no corre...
vola! continua activa fins
al 21 de desembre. ■

J.C.L.
BESCANÓ

La millor escena teatral
i musical es representarà
al Teatre de Bescanó
a Àlex Rigola, Cesc Gay, Pere Arquillué, Clara Segura, Claudia Cedó, Obeses,
Blaumut i Lax’n’Busto són alguns dels noms propis de la programació

Programació del Teatre de Bescanó 2016
DIA HORA ESPECTACLE / CONCERT

DESEMBRE Divendres 25 19.00 ‘CONTE DE NADAL’ de CHARLES DICKENS

Diumenge 27 18.00 MACEDÒNIA

GENER Dissabte 2 18.00 ‘CONTE DE NADAL’ de CHARLES DICKENS

Dissabte 23 21.00 ‘LA VISITA D’UN INSPECTOR’

Diumenge 24 17.00 ‘NI PIU AL BOSC’

Dissabte 30 21.00 ‘TORTUGUES: La desacceleració de les partícules’

Diumenge 31 18.00 OBESES

FEBRER Dissabte 20 21.00 ‘MARITS I MULLERS’

Diumenge 21 17.00 ‘LA VENTAFOCS. El musical a rítme dels 50’

Divendres 26 21.00 TONI MOOG presenta, ‘FOLLAMIGAS’

Dissabte 27 21.00 ‘VUIT DONES’

Diumenge 28 18.00 LAX’N’BUSTO

MARÇ Dissabte 5 21.00 ‘KILÒMETRES’

Diumenge 6 12.00 ‘EL LLOP FEROTGE’

18.00 ANXOVETES

Dissabte 12 12.00 ‘ELS VEÏNS DE DALT’
21.00

Divendres 13 21.00 ‘MATA AL TEU ALUMNE’

Dissabte 19 21.00 GODOY presenta ‘GODOY Y YO’

Diumenge 20 18.00 BLAUMUT

ABRIL Divendres 1 21.00 ‘CONILLET’ amb CLARA SEGURA

Dissabte 9 21.00 ‘DINER NEGRE’

Diumenge 10 17.00 ‘PATATU’

Divendres 15 21.00 PEYU presenta, ‘ITIME’ (nou espectacle)

Dissabte 16 21.00 ‘ANDRÉ I DORINE’

Dissabte 30 21.00 ALBA NOVA presenta ‘TITÀNIC 92’
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La cantant Malú actuarà el
dissabte 30 d’abril al pavelló
de Fontajau de Girona, en el
que serà un dels primers con-
certs de la gira del seu últim
disc, Caos, que es va publicar
el 27 de novembre i que ja és
número u de vendes a l’Estat
espanyol. En el web de Malú
s’informa que les entrades
per als primers concerts de la
gira surten avui a la venda.
Malú ja va actuar a Fontajau el
22 de febrer del 2014. ■ X.C.

BCore publicarà al
febrer el primer
disc de Cala Vento
El segell BCore ha fitxat el
duet baix-empordanès Cala
Vento i editarà el seu primer
elapé homònim al febrer. Joan
Delgado (bateria i veu) i Aleix
Turon (guitarra i veu) formen
Cala Vento, un grup amb una
proposta molt personal, entre
el hardcore i l’indie, que
aquest any ha guanyat el con-
curs Converse Make Noise, ha
estat semifinalista del Proyec-
to Demo de Radio 3 i finalista
de l’Intro. ■ X. CASTILLÓN

MÚSICA

Malú actuarà a
Fontajau el 30
d’abril

El concurs de música emer-
gent de Girona Intro 2016 ha
obert el termini de presenta-
ció de propostes, fins al 30 de
gener. El concurs s’adreça a
bandes emergents de les co-
marques gironines que toquin
temes propis i no tinguin con-
tracte discogràfic. Deu ban-
des seran seleccionades per
passar a la primera convoca-
tòria. El primer premi és una
gira remunerada i un concert
a la Copa. ■ X.C.

MÚSICA

La convocatòria
del concurs Intro,
fins al 30 de gener

MÚSICA

Malú, en una imatge
promocional ■ TELE 5


