
el Costa brava sud, el circuit
que aglutina els teatres de blanes
i Lloret de mar, compleix aquesta
tardor tres anys consolidant l’aposta
per sumar esforços i aplegar les pro-
gramacions dels teatres de les dues
viles veïnes. isaac ulam, Carme
elias, brams, Gabino diego, david
Guapo, jordi díaz, martí Peraferrer
i the Gospel Viu Choir són alguns
dels protagonistes destacats de la
nova programació que tanca el
darrer trimestre del 2016, amb en-
trades ja a la venda.

La programació professional ai-
xecarà teló al teatre de blanes amb
una proposta excepcional. el poli-
facètic artista blanenc isaac ulam
oferirà el dissabte 1 d’octubre el
mateix espectacle que va oferir el
passat mes juny a la sala Apolo de
barcelona, acompanyat del Cor de
Cambra sota Palau, per presentar
Ratpenat. Les dues següents cites
són sengles propostes teatrals: el dis-
sabte 8 d’octubre mariona Ponsatí,
toni escribano i marcel tomàs pro-
tagonitzaran la comèdia La Banda
del Teflón. Per la seva banda, el di-
vendres 21 d’octubre arriba la co-
mèdia Chefs, que protagonitzen
César maroto, Carlos jano, rubén
Hernández i susana Cortés dirigits
per david ottone i Fidel Fernández. 

el dissabte 5 de novembre el ca-
rismàtic grup català brams, acom-
panyat de la banda del Col·legi san-
ta maria, presenta Aquesta remor
que se sent, espectacle en el qual ver-

sionen cançons seves en format
acústic. Finalment, el diumenge 20
de novembre el conegut monolo-
guista david Guapo presenta el
show #quenonosfrunjanlafiesta.

Com a complement de la pro-
gramació professional, a Escena Lo-
cal s’han inclòs una dotzena de
propostes. el 22 d’octubre arribarà
la Xiii Cantate barcelona amb el
Concert d’amistat, seguit el 6 de
novembre per l’espectacle de fla-
menc En su tiempo, protagonitzat
per Antonio mejías & Amigos, i or-
ganitzat per la Casa de Ardales. el 12
de novembre Quantus teatre i el mi-
rall ofereixen Els boscos d’en William,
un acostament diferent als textos de
shakespeare. Quant a la progra-
mació infantil,  rialles blanes por-
tarà fins a sis espectacles, que ar-

rencaran el diumenge 2 d’octubre
amb Els tres óssos, de L’estaquirot. 

Fins a 27 propostes a Lloret
de la seva banda, la nova tempora-
da, que al teatre de Lloret comen-
çarà el 15 d’octubre, amb una pro-
gramació que consta de  27 espec-
tacles: 7 de teatre, 1 de música, 1 de
lírica, 6 espectacles familiars, 1 mu-
sical, 1 de dansa, 2 d'humor, 1 de
clown, i 7 espectacles d’agrupacions
locals. en música es podrà gaudir
dels concerts de Gospel Viu Choir,
que estrenaran l’espectacle Gospe-
lizing!, el divendres 21 d’octubre.
L’altra proposta musical arribarà
per Nadal. el divendres 30 de de-
sembre Camerata Lírica presentaran
el concert titulat El vino en la lírica.

Les propostes teatrals són Soli-
tudes de Kulunka teatro (15 d’oc-
tubre), Al Galope amb Carme elias
(22 d’octubre),  Nuestras Mujeres
amb Gabino diego de protagonis-
ta (11 de novembre), Els Homes
són de Mart i les dones de Venus amb
jordi díaz (20 de novembre), Ten-
nessee (W) de tennessee Williams
protagonitzat per martí Peraferrer
(25 de novembre) i l’obra  Un tram-
via anomenat desig de Les Anto-
nietes (26 de novembre). 

també destaquen  Las Muchas, de
la companyia de dansa de maria An-
tònia oliver (27 de novembre), Hoy
puede ser un gran día de l’humoris-
ta dani  Pérez (5 de novembre) o  l’es-
pectacle infantil Gisela y el libro má-
gico (12 de novembre).
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Isaac Ulam, Gabino Diego
i David Guapo visitaran el
circuit Costa Brava Sud
La programació escènica de Blanes i Lloret de Mar compleix tres 

anys apostant novament per la música, la dansa i el teatre professional


La directora d’arts escèniques d’o-
lot Cultura i del festival de dansa
sismògraf, tena busquets, rebrà el
premi FAd sebastià Gasch 2016. el
jurat en destaca «el seu constant, di-
nàmic, coherent i seriós treball en pro
de la contemporaneïtat de les arts es-
cèniques, en una aposta clara per la
descentralització de les arts al país es-
tablint amb continuïtat ponts de re-
lació entre creadors i públics».

els premis FAd es lliuraran el
proper 3 d’octubre, a les 20 h, a l’au-
ditori del disseny Hub barcelona.
Aquesta és la quarantena edició
dels premis d’arts parateatrals. el ju-
rat d’aquesta edició l’han format el
crític joaquim Armengol; el pro-
ductor teatral jordi Colominas; el pe-
riodista joaquim Noguero; la gesto-

ra cultural margarida truguet; l’es-
pectador Ferran Civit; la periodista
cultural bàrbara raubert; el gua-
nyador del premi FAd sebastià
Gasch 2015, Àlex serrano; el gerent
de l’APCC, Alfred Fort; i el vocal de
la junta del FAd  josé m. milá.

el guardó vol recompensar la
innovació i les mirades diferents so-
bre el món de l’espectacle. els pre-
mis són un homenatge al periodis-
ta i crític d’art sebastià Gasch (1897-
1980), que sempre va apostar pel
concepte d’innovació artística. 
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Els premis de les arts
parateatrals reconeixen el
treball «coherent i seriós»
de la directora del Sismògraf



L’olotina Tena Busquets
serà distingida amb el
FAD Sebastià Gasch 2016

La comissió executiva de la jun-
ta de museus de Catalunya va ra-
tificar ahir a la tarda els informes
redactats el 1998, segons els quals
la col·lecció de 44 obres d'art ca-
talogades del monestir de sixena
que hi ha al museu de Lleida està
protegida per la Generalitat i «no
pot ser disgregada». 

segons va informar la Genera-
litat, la junta de museus ha ratifi-
cat els informes que van ser re-
dactats el 1998 i que van servir per
«avalar la catalogació i protecció
dels béns del monestir de sixena
que hi ha al museu de Lleida» i que
ara reclama Aragó. «en concret -

afegeix- es tracta d'una col·lecció
de 44 peces, catalogada i protegi-
da per la Generalitat que, d'acord
amb la Llei de Patrimoni Cultural
Català, no pot ser disgregada». La
reunió celebrada ahir a la tarda va
estar presidida pel director gene-
ral d'Arxius, biblioteques, museus
i Patrimoni, josep boya. 

La decisió adoptada era previ-
sible ja que el conseller de Cultu-
ra, santi Vila, hores abans de la re-
unió, havia remarcat que la Ge-
neralitat de Catalunya «violentaria
l'ordenament legal a Catalunya» si
«anés més enllà» del que ha anat
fins ara en relació als béns que hi
ha a Lleida.
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La Junta de Museus ratifica
que les 44 obres de Sixena
«no poden disgregar-se» 

els 1.369 negatius en blanc i negre
i en diversos formats del Fons Foto-
gràfic boix, que inclou imatges de
Francesc boix, conegut com el fotò-
graf de mauthausen, i del seu pare
bartomeu, dels anys trenta del segle
XX, han estat donats per la Comissió
de la dignitat a l'Arxiu Nacional de
Catalunya.  el conseller de Cultura,
santi Vila, va presidir ahir al matí la
firma del contracte de donació amb
el president de la comissió, josep
Cruanyes, qui va recordar que l'en-
titat va adquirir aquest fons el 2013
en una subhasta sense conèixer la
identitat del fotògraf i gràcies a una
aportació de mecenatge desinteres-

sat i anònim de 47 persones, així com
de l'editorial Ara Llibres i la revista Sa-
piens. després de mesos d'indaga-
cions i d'investigacions, es va acabar
corroborant que els negatius eren de
Francesc boix, un total de 706, i del
seu pare, 663. en aquest període, a
més, les imatges, segons va ressaltar
el director de l'Arxiu, Francesc bala-
da, s'han «tractat, identificat, ordenat
i digitalitzat», de manera que ara
també podran ser consultades a tra-
vés de la xarxa. Les fotografies de
Francesc boix, que va ser reclutat
quan amb prou feines comptava 16
anys, corresponen al període de la
Guerra Civil, encara que també n'hi
ha d'alguna una altra temàtica.
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Els 1.369 negatius del fons
fotogràfic de Francesc Boix
ja són a l'Arxiu Nacional 

David Guapo serà a Blanes. 

DIARI DE GIRONA

L’espai Gironès ha ampliat en-
guany la seva col·laboració amb el
Festival temporada Alta habilitant
en les seves instal·lacions un punt de
venda d’entrades per l’edició 2016.
s’obrirà exclusivament el proper
dissabte, 17 de setembre, durant
deu hores ininterrompudes, entre les
11h i les 21h; i estarà situat a l’entrada
principal del Centre Comercial. els
visitants de l’espai Gironès no no-
més podran comprar les entrades
per al centenar d’espectacles sinó
que, a més,  aquest dia, i només per
les  adquirides al Centre Comercial,
tindran un 15%  de descompte di-
recte en el preu de  les entrades. 
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L'Espai Gironès
acull un punt de
venda del festival
Temporada Alta

L’escriptor Javier Cercas rebrà el
premi Friuladria a la trajectòria

L’escriptor javier Cercas serà
distingit aquest dissabte a itàlia
amb el premi Friuladria (La storia
in un romanzo), en reconeixe-
ment a la seva trajectòria profes-
sional. L’entrega del guardó, que
enguany celebra la seva novena
edició, tindrà lloc en el marc del
festival literari que anualment se
celebra a la ciutat de Pordenone,
al nord d’itàlia. el jurat ha decidit
fer entrega del premi a l’autor de

Soldados de Salamina per ser un
autor que «es caracteritza per l'ex-
ploració audaç dels límits entre la
realitat i la ficció» donant a conèi-
xer «amb mestria» moments cru-
cials de la història «com la Guer-
ra Civil, l'intent de cop d'estat de
1981 o l’horror dels camps de con-
centració». en altres edicions, els
Friuladria han distingit autors cè-
lebres com emmanuel Carrère,
umberto eco, Arturo Pérez-re-
verte, ian mcewan o martin Amis. 
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La directora Tena Busquets.
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