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El PSC demana un ple extraordinari

Continua a Figueres la
maror per «Teledeum»
FIGUERES (De la nostra Redacció).— «SC es fa»,diu el
cartell que diferents entitats ennpordaneses han distribuït en relació amb l'espectacle Teledeum dels Joglars,
que es representarà aquest divendres al cinema Juncària
de Figueres. Malgrat la retirada del suport municipal,
l'obra tirarà endavant. Entorn del tema, el grup municipal
socialista de Figueres ha adreçat un escrit al batlle Marià
Lorca demanant la convocatòria d'un Ple municipal extraordinari «per tractar dels problemes que ha ocasionat
l'esmentada representació teatral».
Fotografia de Jordi Soler

Avui s'inaugura la mostra

Deu fotògrafs gironins
homenatgen Jordi Soler
GIRONA (De la nostra Redacció)— Avui s'inaugura a la casa
de cultura Bisbe Lòrenzana de
(jirona una exposició d'onze
fotògrafs gironins. La mostra,
que s'inclou dintre el programa
d'actes de la Primavera fotogràfica a Catalunya, està dedicada en homenatge a Jordi Soler, grafista de Presència i «fotògraf vocacional» —com ell
mateix es defineix—.

JORDI SOLER,
DIBUIXANT I
FOTÒGRAF
/ / fotògrafs / Girona, 84,
que així és com es titula l'exposició, serà inaugurada a dos
quarts de vuit del vespre d'avui
dimarts, i restarà oberta a les
sales, de la Casa de Cultura de
üirona fins al proper dia 27.

La mostra, patrocinada pels
serveis territorials del departa
ment de Cultura de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament
de Girona, recull onze exposicions dels autors «que en els
darrers anys han presentat
amb més assiduïtat mostres
públiques d'obres de creació
amb la clara intenció de servirse del mitjà fotogràfic com a
expressió personal». D'aquesta definició que figura al programa s'exceptua Jordi Soler,
que també exposa les seves fotografies en. aquesta mostra
col.lectlva, que li dedica així
aquest petit homenatge. Els altres deu fotògrafs que hi participen són: Ferran Artigas,
Quim Bosch, Josep Capellà,
Joan Comalat, Quim Curbet,
Carme Masia, Joaquim Puigvert, Jordi Sànchez, Rosemarie
Trostel i Francesc Vinyeta.

L'equip de Govern figuerenc
en un principi decidí retirar el seu
suport a la representació de «Teledeum» perquè coincidia amb la
Quaresma. A l'argument inicial,
posteriorment, Josep Bartolomés, amb data 6 de març,
s'adreçà als Joglars indicant que
als problemes inicials «cal ara
afegir-hi uns altres problemes
que afecten la infrastructura tècnica del Teatre, del qual disposa
l'Ajuntament», és a dir El Jardí.
Aquest problema, però, el grup
d'entitats que han decidit tirar
endavant l'espectacle l'han solucionat amb el lloguer del cinema
Juncària.
Marià Lorca, que la setmana
passada va ser de viatge a Huelva, manifestava -ahir pública-,
ment, en un escrit adreçat a la
premsa, «cóm a cap de l'equip
de Govern em solidaritzo amb la
seva decisió, i com a alcalde de
l'Ajuntament de Figueres lamen-to molt profundament l'incident,
ja que entenc que no contribueix
gens a la convivència ciutadana,
la qual em vaig comprornetre a
defensar des de l'alcaldia quan
mé'ri vaig fer càrrec». •
Els regidors del grup municipal
socialista de l'Ajuntament de Fi-

aprovats unànintiament pels veritables i legals òrgans de decisió
municipals, en aquest cas la comisèió de Cultura i la comissió
Municipal Permanent». És per
aquest motiu que els socialistes
diuen que el «ridícul i la mala
imatge que estan produint ~ a
rAjuntament les apreciacions
morals de determinats responsables municipals
s'han
d'acabar, i cal puntualitzar als
ciutadans de Figueres el que
realment està succeint amb l'esmentada representació teatral».Per aquest motiu: «per aclarir
aquests conceptes; per informar
públicament a la ciutat i al Consistori, per prendre els acords
municipals pertinents i necessaris;», els socialistes demanen la
convocatòria d'un Ple extraordinari en el termini legal de quatre"
dies.

Aquest és el cartell editat per dife-'
rents entitats em'pordaneses
gueres han demanat al batlle
Mbrià Lorca, en un escrit lliurat
ahir, que es "convoqui un Ple municipal extraordinari per tal
d'aclarir
el
tema
del
«Teledeum». Els socialistes,
diuen que l'equip de Govern no
pot prendre acords que «contradiguin els acords municipals
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Per altra barifla, l'executiva
dels socialistes figuerençs també ha fet públic un comunicat en
el qual es manifesta el rebuig
d'aquest partit a la postura de
l'equip de Govern davant el cas
«Teledeum», i diu que són decisions «que rememoren, inevitablement, l'obscurantisme d'èpoques passades». Assenyalen
també que «assistir a uria obra
teatral o a qualsevol acte cultural és responsabilitat individual,
d'aquelles persones que lliurement així ho decideixin». Per altra banda, el cap del Gabinet
d'informació municipal indicava
que no és de la seva competència «fer un comunicat sobre
aquest afer, del qual és totalment aliè, ja que afecta d'altres
òrgans municipals».

Amb un recital a benefici de Mifas

Lluís Llach va conquerir
Santa Coloma de Farners
SANTA COLOMA DE FARNERS
(Del nostre corresponsal, Joan
Martí).— Després de molts anys
de no cantar a la capital de la
Selva, Lluís Llach va tornar-la a
conquerir, diumenge, en un recital a benefici de Mifas, que va
omplir del tot el local del Cinema
Catalunya, èl qual, amb una capacitat' per a mil persones va
veure's incapaç de donar cabuda
a totes les persones que desitjaven assistir-hi.
L'actuació començava amb
els passadissos i les escales atapeïdes de gent. Josep Tero, cantant de l'Escala, que acompanyava tota aquesta temporada
Lluís Llach, va oferir al públic co- •
lomenc vuit cançons del seu repertori entre les quals hi havia un
poema de Kayafis musicat per ell
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mateix i una obra de Mikis Teodorakis.
Després va entrar en escena
Lluís Llach, que va ser rebut amb
una gran ovació per part de la
gent qüe emplenava el local de
gom a gom. El cantautor de Verges va oferir una dotzena de
cançons i, va incloure-hi temes
del seu darrer LP «T'estimo»,
que acaba de sortir fa poc al
mercat. «Tinc un clavell per a
tu», «Els fills
d'Hirosfiima»,
«Conrades d'exili», varen ser alguns dels temes corresponents
al nou aVaum. «El jorn dels miserables», «Viatge a Itaca», «Abril Lluís'Llach, en un moment del recital
74» o «Vinyes verdes vora el de diumenge, a Santa Coloma de Farmar» van ser altres de les
, ners (Foto: J.M.) •
cançons interpretades.
ganització va iluirar als dos artistes ambdues plaques commeCom a mostra d'agraïment per
moratives.
aquesta actuació benèfica, l'or-

OfiíliAL

n^—
IL

73
Punt, El, 1984-04-10, p. 45.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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UN SIMI AL SALO DE S E S S I O N S . -

El saló de sessions de

l'Ajuntament de Girona es convertirà en un escenari de teatre. A part
d'allò que puguin tenir de teatral els plens, els dies 1 1 , 1 2 i 1 3 d'abrüelsaló de sessions acollirà a dos quarts de nou del vespre l'obra de Kafka
«Informe per a una acadèmia», que serà representada pel grup estable
Taíleret de Salt. La peça, estrenada oficialment a Salt l ' l i de febrer
d'enguany, va obtenir un gran èxit, i s'emplenà el teatre de Can Panxut
de Salt tots els dies que va ser escenificadar. Sota la direcció de Quim
Masó, «Informe per a una acadèmia» és protagonitzada per Xicu Masó.
La peça serà filmada en vídeo per un equip col·laborador de TV3, dirigit
pel director de cinema Antoni Martí. (Foto: Joan Comalat)

