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Nova programació de Teatre de la Costa Brava Sud

Títol: Europa Espanya Català

Lloret de Mar i Blanes presenten una nova temporada, la sisena programació conjunta que
configura el Teatre de la Costa Brava Sud, amb destacats noms de les arts escèniques i musicals
del panorama català que es podran gaudir a les sales dels dos municips. Fins a finals de maig hi
haurà un total de 54 espectacles, dels quals 17 són professionals. La resta els
protagonitzen/organitzen entitats i grups locals, i també cal comptar els que estan adreçats
especialment al públic familiar i infantil.

Un Homenatge a les varietés enceta la programació professional. L'actuació del trio Las Divinas al
Teatre de Blanes del proper dissabte 30 de gener obrirà la nova temporada amb Paradís, un
espectacle a l'estil de les varietés ambulants que s'oferien pels pobles i entretenien la gent durant
la post-guerra que es va viure a l'estat espanyol, amb un fil argumental teatral. Les tres coristes
que protagonitzen la funció cantants i ballarines- inclouen al repertori tant coples i pasdobles com
cançó popular catalana.

Aquest espectacle es complementa amb, Esperança Dinamita, que es veurà a Lloret el 13 de
febrer. Inclou cançons de revista amb Mont Plans com a protagonista, que porta a l'espectador als
anys 10 i 20 del segle passat, el moment més animat del Parallel de Barcelona. En l'àmbit musical
també destaca l'actuació d'Àlex O'Doherty & La Bizarrería, que portaran el 2 d'abril a Lloret
l'espectacle, Mi imaginación y yo, on l'actor i músic presenta les seves noves cançons en un
espectacle nou i diferent.

DESTACADES FIGURES DE L'ESCENA CATALANA

Els espectadors dels dos teatres podran gaudir durant els propers dies de diverses propostes a
càrrec de noms propis de l'escena teatral i musical catalana, que arriben a Lloret i Blanes avalats
per l'èxit que han tingut als teatres barcelonins. És el cas de Quim Masferrer, que el 19 de març
oferirà al Teatre de Blanes Temps, una comèdia agredolça que gira al voltant d'un home a qui li
han dit que només li queden 90 minuts de vida.

Seguint amb el fil mediàtic, el Berto Romero presentarà el 12 de febrer al Teatre de Lloret Sigue
con nosotros, un monòleg sense complexos farcit d'anècdotes, i amanit amb música i balls a
càrrec del mateix showman. En aquesta mateixa línia, el també mediàtic de la factoria
Buenafuente, Fermí Fernández, protagonitzarà el 13 de febrer al Teatre de Blanes El Sommelier,
un monòleg d'humor negre, escrit i protagonitzat per l'actor i dirigit també pel nom menys mediàtic
Toni Albà.

Completen l'elenc de noms propis Àlex Rigola com a director de l'adaptació del guió de Woody
Allen, Marits i Mullers, que es farà a Lloret l'11 de març; Clara Segura protagonitza el 23 d'abril a
Blanes l'intens monòleg Conillet; i Mercè Arànega ofereix a Lloret el 9 d'abril Neus Català. Un cel
de plom. El repàs de propostes teatrals de la programació professional també inclou Ligeros de
equipaje, que arriba a Lloret el 27 de febrer; You Say Tomato, el 27 de maig a Blanes; i el 5 de
març a Lloret Petits monstres.

En l'àmbit musical, Lloret comptarà amb la presència del grup manresà, Gossos el 20 de maig, i
amb la representació de l'òpera, Così fan tutte, de Mozart el 21 de maig, a càrrec del Conservatori
de Música de Badalona. Per la seva banda, l'oferta de dansa inclou dos espectacles. El 29 d'abril,
coincidint amb el Dia Mundial de la Dansa, s'ofereix a Lloret Ballar ens fa bé, a càrrec de la
ballarina Elisa Huertas; i el 8 de maig la companyia Luthie de Dansa-Jazz porta al Teatre de



Blanes Trasllats.

LES ENTITATS I GRUPS LOCALS DE LLORET I BLANES, TAMBÉ PROTAGONISTES

Durant els propers mesos entre Blanes i Lloret s'han programat diversos espectacles
protagonitzats per entitats, associacions i companyies locals dels dos municipis, que compten amb
un públic fidel. A Lloret s'ha previst el 15 d'abril la XII Nit de la Cultura lloretenca, i el 16 d'abril
l'actuació musical de l'Agrupació Extremeña de Lloret.

A Blanes serà especialment emotiu l'Homenatge a Esteban que organitza l'Associació de
Ardaleños y amigos de Ardales el 6 de març, un nou reconeixement pòstum que se li ret a un dels
artistes blanencs més internacionals. L'espectacle anirà a càrrec d'artistes blanencs i altres
convidats arribats de Màlaga que també hauran actuat el dia anterior, el 5 de març, al mateix
Teatre de Blanes amb Flamenco y copla con gente de Màlaga.

Per la seva banda, a Lloret Quantus Teatre dirigit pel grup blanenc El Mirall portarà a escena Els
boscos d'en William el 14 de maig; i el 18 de març l'Agrupació Cultural i Teatral lloretenca Muekka
tornarà a portar l'obra que va estrenar la passada tardor Código Alfa. Aquesta darrera funció té
l'objectiu de recaptar fons econòmica a benefici de l'AME, l'associació que investiga l'atròfia
muscular espinal.

El grup El Mirall estrenarà els dies 29 i 30 d'abril al Teatre de Blanes Plou a Barcelona, mentre que
a Lloret l'Agrupació Teatral del Casal del Jubilat ofereix per primera vegada Musicàlia, i ara què? el
24 d'abril. Per últim, l'escenari del teatre lloretenc tornarà a ser el marc on els joves músics de la
comarca que integren l'Orquestra Jove de la Selva mostraran el què han après el 15 de maig.

5A EDICIÓ DEL LLORET ESPAI OFF

Lloret consolida la cinquena edició del Lloret Espai Off, un cicle de teatre que es programa en
espais no convencionals amb tres noves propostes que convidaran al públic a veure teatre a la
Discoteca St.Trop, a l'altell de la Llibreria Gallissà, o bé un espectacle molt intimista a l'escenari del
teatre.

Així, s'ha programat Wasted (19 de febrer St.Trop) de la cia. Íntims Produccions i dirigida per Iván
Morales, que es presenta com l'obra revelació de la temporada, La gent, (4 de març Can Gallissà),
una obra on el públic és el vertader protagonista d'aquesta obra que té el mèrit de la improvisació
dels actors i on es posa en entredit les actuals polítiques de participació ciutadana.

La companyia teatral lloretenca, Teatre de la Selva, també té cabuda en aquesta edició del Lloret
Espai Off amb l'espectacle The Musix Box Project, (8 d'abril escenari teatre) on l'actor lloretenc,
Pere Box, sorprendrà al públic en un projecte que combina música i text. Un espectacle que Box
ha dit que per a fer-lo ha "begut de les fonts més frikis que la seva ignorància illustrada li han
permès seleccionar."

Pel que fa a la programació adreçada especialment al públic familiar i infantil, inclou sis
espectacles entre Blanes i Lloret. A Blanes n'hi ha cinc, que repassen les diferents disciplines
artístiques, des del teatre fins les titelles passant pel musical; i a Lloret n'hi ha dos, un de màgia i
l'altre de fil teatral. Val a dir que a Blanes l'Associació Rialles d'aquesta localitat és qui s'encarrega
d'aquestes actuacions.

La nova programació del Teatre de la Costa Brava Sud també inclou diverses propostes
cinematogràfiques a través del Cineclub Adler que es projectaran a la sala de Lloret.


