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SEGONA C A D E N A
10'30 Santa missa.
irSO Retransmissió esportiva.
]3'30 Reculi informatiu setmanal.
14'00 Cita amb... Programa de varietats.

TV ESPANYOLA
PRIMERA C A D E N A
09'45 Carta de ajuste.
lO'OO Hablamos. Direcció: Sabino
Arnaiz. Programa setmanal informatiu dedicat als sord-muts.
10'30 El dia del Senor. Santa Misa.
Retransmissió de la Santa Missa
des del Monestir dels Dominics
de las Alcobendas. Realitzador:
•Manuel Garcia Marin.
i r 3 0 Gente joven. Programa que
ofereix avui la segona final corresponent al grup d'instrumentistes. Realització; Eugenio
Garcia Toledano.
12'30 Tiempo y marca. Programa esportiu que ofereix la retrans. missió des del Club Somosaguas de Madrid de les proves hipiques.
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14'30 Esta semana. Espai informatiu.
15'35 Ulises 31. «La ciudad de Cortex».
16'00 Visto y no visto (I). Programa
dominical de varietats presentat
i dirigit per Alfredo Amestoy.
Realitzador: Luis Leal Soto.
16'15 Circo. S'ofereix una filmació
efectuada sobre un guió de Juan
Farias. S'explica avui com es
munta la carpa d'un circ. Presentadors: Barba Rey í Àngel Cristo.
I7'15 El juego de los errores.

Ràdio i Televisió

17'30 El tren. Magazine dominical produït per TVE i RENFE. Realitzador: Fernando de Anguita. Director: José Joaquin Marroquí.
18'40 Proximamente.
18'55 Futbol. Partit pro damnificats.
Des del nou camp del F.C. Barcelona, retransmissió del partitde futbol, en què s'enfrontaran
una selecció nacional i un combinat de jugadors estrangers;
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Notícies
21'1.5 Visto y no vislo (II).
22*30 Su turno. Programa debat que
dirigeix, presenta i modera Jesús Hermida. Realitzador: Alvaro de Aguínaga. El tema
d'avui és les rivalitats en el futbol
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23'00 Especial Montserrat Caballé.
Realitzador: Antonio Chic.
24'00 Acomiadament i cloenda.
SEGONA C A D E N A
15'15 Carta de ajuste.
15'30 Mis recuerdos de Nelson. «El
deber».
16'30 Los grandes desicrtos. «EI desierto del Sàhara». Documental.
17'30 Llargmetratge., «My Fair
Lady». En versió original anglesa.
20'40 La puerta del misterio. «EI otro
Perú: Chan-chan». Direcció i
presentació: Jiménez del Oso.
Realització; Miquel Lluc.
2]'40 Viuda, però menos. «Baile de
despedida». Amb Àngels Moll,
Josep Minguell, Joan Miralles i
Nadala Batista. Anna ha decidit celebrar una gran festa, a la
qual invita tots els seus amics
per comunicar-los de forma oficial una gran decisió.
22'15 Llargmetratge. «Stella Dallas».
Film americà produït en blanc i
negre el 1937. Director: King
Vidor. Intèrprets: Bàrbara
Stanwyck, Jolm Roles i Anne
Shirley.
O'l5 Acomiadament i cloenda.
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«Raíces
profundas»
El cas de «Raíces profundas» és curiós. Ens trobem
entre els grans westerns mítics que ens ha ofert el cinema, però curiosament es
tracta d'un film dirigit per
George Stevens, director de
segona fila que realitzar escasses Incursions en el gènere i que seria més conegut pel
seu paper com a director de
«Gigante», film mitificat a
causa de la figura de James
Dean.
«Raíces profundas» té l'estructura d'una tragèdia clàssica, el tema central de la
qual és el drama del destí en
la vida d ' u n individu. Ens trobem amb la magistral història
d'un pisíoler solitari que vol
començar a viure una vida
tranquil·la i oblidar-se del seu
passat. El destí el marcarà
fins a lúltim moment, el seu
passat de pistoler pesarà
sempre damunt d'ell i no podrà fer mai cap mena d'acció
que no el porti als seus anys
anteriors. D'aquesta manera
el protagonista del film agafarà dimensions tràgiques fins
al punt de sucumbir víctima
completament del destí i de la
mesquinesa humana.
Ei film fou magníficament

IWT
«My fair lady»
un regal nadalenc

interpretat per Alan Laad, el
qual va saber donar al seu
personatge una correcta, dimensió. A part d'això cal recordar la cèlebre banda sonora del film obra de Victor
Young, i el bon treball fotogràfic de Loyal Griggs, amb el
qual va rebre un Oscar. {Dissabte, primera cadena, a les
1 6 hores).

«My fair lady»
El regal nadalenc cinematogràfic que ens ofereix televisió és el film musical «My Fair
Lady», interessant comèdia
musical dirigida amb força pel
clàssic George Cukor, i que
estava inspirada en la popular
obra teatral de George Bernard Shaw «Pigmaíion»
El film va representar un retorn a l'època gloriosa del
musical, en el qual els níjmeros adquirien per ells mateixos una gran brillantor. Temes com «Me estoy acostumbrando a tu cara» i «Habría podido llevaria a bailar la
noche entera» esdevingueren
molt i molt populars arran de
la seva estrena.
L'argument del film ens
presenta la transformació de
què és objecte una pobra
noia, a partir del dia que un
home ric s'enamora d'ella i
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Dimecres, dia 29 de desembre
Nit a les 10'30

Després de l'interessant cicle King Vidor, en el qual hem
pogut veure tot un seguit dels
títols més importants de la
seva filmografia. Televisió,
per coronar el nostre coneixement de l'obra de Vidor, ens
ofereix l'oportunitat de veure
«Stella Dallas», una divertida
comedieta dirigida per Vidor,
però que no arriba a l'altura
de les grans obres d'aquest
realitzador.
«Stella Dallas», realitzada
l'any 1 9 3 7 , figura entre les
obres menors de Vidor.
(Diumenge, a les
2 2 ' 1 5 , per la s e g o n a
cadena).

Àngel Quintana

Exposició
de teatrets

VÍDEO

TEATRE MUNICIPAL

«Stélla
Dallas»

Al Municipal

GRURDIO
TVC

transforma la seva vida d'humil noieta.
El film fou interpretat amb
gràcia i elegància per Audrey
Hepburn (eterna «Sabrina»),
al costat de la qual es trobava
l'actor anglès Rex Harrison.
Val a dir que Televisió ens
ofereix, a part de la versió doblada emesa dissabte, l'oportunitat de veure diumenge a
la tarda el-film en versió original. (Dissabte, a les 1 0 ' 1 5 ,
primera cadena).

FESTA DE NADAL DE RADIOCADENA A GIRONA.Els treballadors i col·laboradors de Radiocadena a tíirona van celebrar la
seva festa de Nadal en un berenar que es va celebrar a l'hotel Fornells
Park, a la sortida de la nostra ciutat.
El director dei'emissora, Joan Albert Argerich, va dirigir un breu parlament a tots els treballadors de la casa i donà les gràcies pel treball realitzat i encoratjà per a ia realització de noves empreses. Un psicolabis i una
copa de xampany amb el tradicional brindis pel Madal i l'Any Nou van posar cloenda a aquesta festa de l'emissora gironina. (Foto: Codolài

Fins al 6 de gener serà exposada al bar dèi Teatre Municipal la col.leccíó de teatrets de Carles Vivó. Podran
veure-la tots els assistents a
les funcions que es facin
aquests dies, aprofitant
l'entreacte. A' aquesta exposició en seguiran d'altres* en
. el mateix local, en el qual
aviat hi començarà a funcionar també el servei de bar.

CURS DE
FOTOGRAFIA
Hivern 83

FESTIVAL A BENEFICI DE
MIFAS
(MinusvàUds Físics Associats)
1^ PART
GRUP MÀSCARES DE GIRONA
presentarà l'obra de Santiago Rusinol
EL BON POLICIA
2^ PART

RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CUINA CASOLANA XINESA
c/. Porvenir, 10 - Tel. 20 38 53 - GIRONA

Actuació del Conjunt
NOVES ARRELS

Si Voleu fer un bon regal...
Penseu en:
RELLOTGERIA - JOIERIA

Patrocina: AJUNTAMENT DE
GIRONA.
Organitza: LLEONS CLUB
GIRONA

Punt, El, 1982-12-25, p. 28.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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ART t TEMPS
Àngel Guimerà. 89
Tel. 2 3 67 90

Concessionari oficial SEIKO

Inici: Gener 83
Durada: 3 mesos
Professors: Joan M ^
Boladeres,
Quim
Bosch, Jordi Soler
i Joan Comalat.
Horari: De 8 ' 3 0 a
9 ' 3 0 del vespre, dim a r t s i dijous.
Per informació i
inscripció:
taller
fotogràfic

SALT
(Girona)

c/. Nou del Teatre, 3
. T e l . 2 0 6 7 8 1 - GIRONA

