
| Comarques Gironines | Cultura i Espectacles | 17EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 DE MARÇ DEL 2014

L’Orfeó d’Olot estrena avui
(20 h) l’adaptació de la Lisís-
trata, d’Aristòfanes, per part
de l’actor Jaime Blanch, que
ha revisat el text clàssic sota
el títol de La veritable assem-
blea de les dones. És una ver-
sió contemporània feta amb
humor i referències a l’actuali-
tat. L’actriu olotina Marta Puig
dirigirà en aquesta obra els
actors d’Orfeó Teatre. Hi hau-
rà més representacions els di-
es 16, 29 i 30 de març. ■ J.C.

Els museus d’Olot han orga-
nitzat per avui activitats rela-
cionades amb dues de les se-
ves exposicions temporals. Es
tracta d’una visita guiada gra-
tuïta a la mostra de pintures
de Josep Beulas, un dels mi-
llors paisatgistes del moment.
La visita es fa a la sala Oberta
2 del Museu d’Olot (12 h). L’al-
tra activitat és la presentació
(18 h, Museu dels Volcans) de
la guia El clima, un manual di-
vulgatiu sobre la relació de
paisatge i clima. ■ J.C.

L’Altell organitza
avui els seus
‘Pessics literaris’

Aristòfanes, pel
sedàs de Jaime
Blanch, a Olot
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Cap de setmana
d’activitats als
museus d’Olot

La llibreria L’Altell organitza
avui els seus ja clàssics Pes-
sics literaris a l’Ateneu Bar de
Banyoles (17 h), una lectura
ininterrompuda de textos lite-
raris a càrrec de “pares i fills,
joves i adults”. Cada lector té
uns deu minuts per llegir una
creació pròpia o aliena, i de
moment hi ha previstos disset
lectors, fins cap a les vuit del
vespre. El primer pessic anirà
a càrrec d’Irene Tortós-Sala,
de L’Altell. ■ X.C.

La setena edició del Festi-
val Còmic de Figueres tin-
drà lloc del 17 al 20 d’abril,
en plena Setmana Santa.
El dijous 17, a les 9 del ves-
pre, tindrà lloc al Teatre El
Jardí la gala inaugural del
festival, conduïda per l’ac-
tor Toni Albà, que meta-
morfosat en el rei Joan
Carles I serà l’encarregat
de donar pas a la resta
d’actuacions en aquest
singular cabaret amb nú-
meros d’humor, màgia i al-
tres atraccions. Els pe-
ruans Hugo e Inés dona-
ran color internacional a
la gala. Mestres del mim i
del teatre de figures, Hugo
Suárez i Inés Pasic fa 25
anys que investiguen les
possibilitats expressives
de les diferents parts del
cos, a partir de les quals
creen titelles de gran força
expressiva.

L’espectacle inaugural
del Festival Còmic inclou-
rà també El Mago Pop: An-
tonio Díaz, que va rebre el
Premio Nacional de Magia
el 2008, s’ha convertit en
un dels revolucionaris de
l’il·lusionisme a l’Estat es-
panyol, amb una dinàmica
combinació de màgia i bon
humor. El cartell d’aques-
ta primera nit a El Jardí es
completarà amb les diver-
tides imitacions del televi-
siu Pep Plaza (Polònia,
Crackòvia) i els gags del

gran pallasso Tortell Pol-
trona, que aquest any tor-
na al festival com a darrer
Premi Nacional de Circ.

L’OCE més divertida
De moment, només s’ha
anunciat un altre especta-
cle del Festival Còmic: l’es-
trena mundial del Concer-
to in Gag Maggiore, que el
diumenge 20 d’abril mos-

trarà la cara més humorís-
tica de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà
(OCE), en un espectacle
creat per Jordi Purtí, au-
tor i director de la ja famo-
sa Operetta de Cor de Tea-
tre de Banyoles. En els
propers dies, l’organitza-
ció del Festival Còmic
anunciarà la resta de la
programació. Les entra-

des es posaran a la venda a
la taquilla d’El Jardí, els di-
jous de 19 h a 21 h, i en el
web del festival, que ha
contractat els serveis de
l’empresa catalana de ven-
da de localitats i màrque-
ting cultural 4Tickets.

El Festival Còmic tam-
bé sortirà al carrer, a tra-
vés de l’Espai Citroën, pa-
trocinat per la concessio-

nària oficial Interfren: un
espai teatral per a grans i
petits, al bell mig de la ciu-
tat de Figueres.

En les sis edicions ante-
riors han passat pel Festi-
val Còmic artistes com ara
Leo Bassi, Jango Ed-
wards, Avner The Eccen-
tric, Faemino y Cansado,
Joseph Collard, Reugenio i
The Chanclettes. ■

Xavier Castillón
FIGUERES

El ‘rei’ Albà, en l’obertura del
Festival Còmic de Figueres
a Tindrà lloc al 17 d’abril al Teatre El Jardí i inclourà també les actuacions de Tortell Poltrona, El
Mago Pop, Pep Plaza i els peruans Hugo e Inés a El festival durarà quatre dies, per Setmana Santa

ARTS ESCÈNIQUES

Toni Albà, caracteritzat com al rei Joan Carles I, durant el festival ‘Catalunya vol viure en llibertat’, d’El Punt Avui ■ MANEL LLADÓ

L’escultor Francesc Torres
Monsó va inaugurar ahir al
vespre, a l’Espai 29 m² de la
casa de cultura Les Bernar-
des de Salt, l’exposició Via
crucis. En realitat es tracta
d’una sola peça, una creu
blanca al mig d’aquesta peti-
ta sala tota negra, comple-
mentada amb una audiovi-
sual en què l’artista parla so-
bre la seva creació. ■ R.F.
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Les Bernardes
rep la creu de
Torres Monsó

L’actor Lluís Soler prota-
gonitza dues propostes di-
ferents, avui al Teatre de
Salt (Per un sí o per un no,
21 h) i demà al teatre La
Gorga de Palamós (El món
d’ahir, 19 h). En el primer
cas, coprotagonitza amb
Xavier Boada aquest clàs-

sic de Nathalie Sarraute
dirigit per Ramon Simó,
en què dos vells amics co-
mencen una conversa ba-
nal que acaba en una bata-
lla sense treva. El món
d’ahir és un espectacle del
quartet de corda Gerhard
en què la veu greu i profun-
da de Lluís Soler dóna vida
a textos d’autors com ara
Tolstoi i Zweig. ■

Redacció
SALT / PALAMÓS

TEATRE

Lluís Soler, avui a Salt
i demà a Palamós


