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L’Odeón Munticinemes de Salt
aprofitarà l’estrena de Star Wars: el
despertar de la força per presentar
una nova experiència de projecció
làser 3D 4k única a l’Estat espanyol
que ara mateix només ofereixen els
cinemes de La Maquinista de Bar-
celona. L’estrena de l’última i més
espectacular tecnologia de la pro-
jecció del cinema es farà després
de la mitjanit de demà dijous, en
la sessió golfa extraordinària de les
00.05 hores i, per tant, del ja di-
vendres, moment en què Lucas-
films autoritza l’estrena del setè
episodi de la saga amb la qual
George Lucas va revolucionar el
negoci del cinema fa quatre dè-
cades. 

Carmen Millán, gerent de l’O-
deón Multicines de Salt, ha expli-
cat que l’empresa, que té sales a di-
verses ciutats, ha decidit estrenar
el làser 3D a Salt perquè «la gent de
Girona aprecia la qualitat».

Millán assegura que el làser 3D
ofereix a l’espectador una expe-
riència lumínica totalment diferent
respecte dels sistemes conven-
cionals halògens. La projecció és
en 3D, de manera que cal usar
unes ulleres especials, unes ulle-
res «actives».

La gerent de l’Odeón assegura
que ha venut moltes entrades an-
ticipades per a la primera sessió de
matinada de Star Wars i calcula
que omplirà la sala de 300 buta-
ques on ha quedat instal·lat el
nou projector làser 3D 4k. 

Star Wars. El despertar de la
força, el VII episodi de la saga de La
Guerra de les Galàxies, ha estat di-
rigida per J. J. Abrams i combina la
presència dels actors veterans de
la sèrie: Harrison Ford, Carrie Fis-
her i Mark Hamill, amb les noves
cares de John Boyega i Daisy Rid-
ley.

És una de les estrenes més es-
perades dels últims anys. Després
de la preestrena dilluns a la nit a
Los Angeles per a un grapat de pri-
vilegiats, només a Espanya s'han
despatxat més de 290.000 entrades
en prevenda i s'espera que el film
arribi a unes 1.300 pantalles, se-
gons dades facilitades per la dis-
tribuïdora.

A tot el món es van aconseguir
els 50 milions de tiquets en pre-
venda fa gairebé un mes, i, enca-

ra que no s'han tornat a facilitar xi-
fres oficials, els analistes calculen
que a hores d'ara aquesta quanti-
tat podria haver-se duplicat.

Segons els experts, El despertar
de la força podria arribar a recap-
tar 2.500 milions de dòlars a tot el
món, la qual cosa la catapultaria
com la segona més taquillera de la
història, només superada per Ava-
tar (2.788 milions).

I això que el 2015 ha posat el llis-
tó molt alt pel que fa a taquilles.
Dos films més estrenats aquest
any, Jurassic World (1.668 milions)
i Furious 7 (1.514 milions), s'han
colat ja en el top 5 de les més lu-
cratives de tots els temps.

L'encarregat d'assumir el repte
d'apropar l'univers Star Wars a
una nova generació, sense decebre
els ja fidels, i establir les bases
d'una nova trilogia és J.J. Abrams.
El creador de sèries com Lost i Frin-
ge ja va passar la prova del cotó
com a renovador de sagues galàc-
tiques amb Star Trek.

El seu desig de recuperar l'es-
perit de la trilogia original va que-
dar palesa des del moment que va
fitxar com a coguionista Lawren-
ce Kasdan, coautor dels llibrets de
L'imperi contraataca i El reton del
Jedi. 

I també és visible en els tráilers,
amb una estètica polsosa i esce-
naris i actors reals, lluny de l'abús
d'efectes especials que van
 desil·lusionar a molts en els epi-
sodis I, II i III, estrenats entre 1999
i 2005.
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L’Odeón Multicines de Salt
estrena les projeccions
làser 3D amb «Star Wars»
Bona venda d’entrades anticipades per a les sessions golfes

d’estrena d’«El despertar de la força» dijous després de la mitjanit


Soldats imperials de «Star Wars» informen en un hospital de Madrid de les donacions de sang.
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El Teatre de Bescanó estrenarà
el nou any amb una programació
que inclou 22 obres de teatre i con-
certs de gener a abril de 2016,
amb actuacions de primer nivell. 

«La cultura ens fa més lliures»,
recorda el cartell, que inclou una
frase de Miguel de Unamuno amb
l’objectiu un cop més de posar-la
a l’abast de tothom, amb campa-
nyes i descomptes. 

Algunes de les obres destacades
són Marits i Mullers, una adapta-
ció del guió escrit per Woody
Allen de la pel·lícula homònima
estrenada l’any 1992, i que sota la
direcció d’Àlex Rigola arribarà al
Teatre de Bescanó dissabte 20 de
febrer. Una altra obra molt espe-
rada és Els veïns de dalt,  dirigida
per Cesc Gay i amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Carme Pla i Jordi
Rico, dissabte 12 de març. 

Divendres 1 d’abril, l’actora Cla-
ra Segura protagonitzarà l’obra
de teatre adult Conillet, la selfie
d’una dona polièdrica que ha de
fer malabars a diari per combinar
totes les seves facetes. 

El dissabte 30 de gener es podrà
assistir a la representació de Tor-
tugues: La desacceleració de les par-
tícules de la Companyia Flyhard
amb el Premi butaca 2015 pel mi-
llor text, una comèdia de Claudia
Cedó. A la programació també hi
destaca el concert de Lax’n’Busto,
diumenge 28 de febrer, que oferi-
rà l’espectacle De Prop, molt pro-
per i directe. 

La programació arrenca el dis-
sabte 23 de gener amb una obra de
teatre amateur: La visita d’un ins-
pector de la companyia El safareig,
es presenta l’obra de teatre in-
fantil i música Ni piu al bosc de la
Companyia Terranegra. 

El diumenge 31 de gener ac-
tuarà el grup Obeses que presen-

tarà el nou disc Monstres i prince-
ses. Diumenge 21 de febrer, la
companyia La Roda Produccions
presentarà l’obra de teatre familiar
La ventafocs: el musical amb ritme
dels 50. 

Divendres 26 de febrer hi ha
programada Follamigas’ de l’hu-
morista Toni Moog, un xou sense
límits ni censures. L’endemà dis-
sabte 27 de febrer s’oferirà l’obra
teatral amateur Vuit dones de Ro-
bert Thomas del Grup de Teatre de
Sant Hilari de Sacalm. El dissab-
te 5 de març s’escenificarà l’obra de
teatre Kilòmetres interpretada per
Meri Yanes. 

Diumenge 6 de març es repre-
sentarà l’obra El llop ferotge de la
companyia El príncep Totilau
(teatre infantil). El mateix di-
umenge 6 de març, actuaran Les
Anxovetes amb l’espectacle En
fresc. Divendres 18 de març la
Companyia Flyhard oferirà l’obra
teatral Mata el teu alumne. Dis-
sabte 19 de març arribarà el teatre
d’humor amb l’obra Godoy y yo
del còmic urugaiocatalà Godoy.
L’endemà diumenge 20 de març,
el grup Blaumut presentarà el
disc El primer arbre del bosc. Dis-
sabte 9 d’abril el Teatre Centre
d’Arbúcies presenta l’obra amateur
Diner negre. Diumenge 10 d’a-
bril, es podrà assistir a una altra
obra de teatre familiar: Patatu,
amb l’actriu Àngels Bassa. El di-
vendres 15 d’abril, l’humorista
Peyu pesenta l’obra iTime. Dis-
sabte 16 d’abril, la Companyia
Kulunka Teatro oferirà l’obra de
teatre adult André i Dorine. I clou-
rà el cartell l’obra de teatre amateur
Titànic 92 de la Companyia Alba
Nova, el 30 d’abril.

Èxit promocional
El Teatre de Bescanó acompanya
la seva oferta amb la campanya de
promoció «Qui no corre...vola!»,
que es tanca el 21 de desembre.
Segons destaca el director del
Teatre de Bescanó, Quim Marcé,
la campanya de descomptes ha
tingut un gran èxit, amb la majo-
ria d’entrades ja exhaurides.
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La programació del 2016
inclou un total de 22 
obres de teatre i concerts
de gener a abril



El Teatre de Bescanó
porta «Marits i mullers» 
i «Els veïns de dalt»

DOBLAT I SUBTITULAT

GIRONA, SALT, OLOT I FIGUERES
La pel·lícula estrena les
projeccions en català del Nadal

L’estrena de Star Wars. El des-
pertar de la força, Sufragistes i

Hiena, aquest divendres, 18 de de-
sembre, enceta un Nadal de cinema
doblat i subtitulat en català, amb el
suport de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística del Departament de
Cultura. Star Wars es veurà en català
als cinemes Albèniz Centre i Ocine de
Girona, Odeón de Salt, Olot i  Fi -
gueres, ha informat la Generalitat.



El sector editorial surt del túnel,
malgrat que el 40% no llegeix mai

El sector editorial a Espanya
«està sortint del túnel» el 2015 i, tot
i que encara no hi ha xifres, creix
per segon any consecutiu, malgrat
que encara hi ha un 40% de la po-
blació que «mai o gairebé mai lle-
geix un llibre», va explicar ahir el
president del Gremi d'Editors de
Catalunya, Patrici Tixis.

Tixis va valorar la situació del
sector i va reclamar un pacte d'Es-

tat per fomentar l'interès per la lec-
tura a les escoles i l'estudi de les
Humanitats en els currículum es-
colars. En aquest punt, va destacar
que alguna cosa «s'ha fet mala-
ment» quan a Espanya hi ha set
milions de persones adultes «amb
dificultats de comprensió lectora».
Segons el seu parer, es tracta d'«an-
alfabets funcionals», i cal revertir
la situació «amb un pacte d'Estat
de tots els grups polítics».
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