
DdeG, Besalú
El baríton alemany Rainer
Weiss i la pianista russa Ele-
na Nogaeva seran els encar-
regats d’obrir aquest proper
diumenge 9 de setembre, el
VI Festival de Música de Be-
salú, que tindrà lloc com cada
any al Monestir de Sant Pere,
han informat els organitza-
dors.  

El Festival, organitzat per
l’Ajuntament de Besalú i
Opus Artis i amb la col·labo-
ració de la Diputació de Giro-
na, així com diverses empre-
ses, s’ha convertit en una ac-
tivitat cultural de referència a
la comarca i acull sempre un
gran nombre de públic.  

Per al dia 11 de setembre,
Diada de Catalunya, està pre-
vista l’actuació del jove vio-
loncel·lista català Pau Codina.
El Festival, que s’allargarà
fins al 12 d’octubre, comptarà
també amb reconeguts pia-
nistes i sopranos. 

La música de cambra serà
l’encarregada de cloure el
festival, amb els dos últims
concerts.  Tots els concerts
del festival tindran lloc a les
set i l’entrada és gratuïta.  

Amb alquest festival de
música, Besalú ofereix l’o-
por tunitat de conèixer una
ciutat que conserva en molt
bon estat restes de la seva
època medieval. 

El baríton alemany
Rainer Weiss i la
pianista russa
Elena Nogaeva
actuen a Besalú
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Acn/DdeG, Girona
El Festival de Jazz torna a Giro-
na, del 15 de setembre a l’11
d’octubre, després de dos anys
de parèntesi a causa de les de-
savinences en l'organització.
Amb un nou equip i amb l'ob-
jectiu d'apropar el jazz a tothom,
un dels organitzadors, David
Ibáñez, va explicar ahir que la
mostra presenta un cartell «d'alt
nivell» destinat tant als amants
del jazz com al públic que «tin-
gui curiositat» per aquest gène-
re musical. 

Destaquen els concerts de
reconeguts intèrprets de jazz in-
ternacionals com el novaior-
quès Peter Bernstein o l'italià
Enrico Rava que oferiran a Gi-
rona espectacles únics a Cata-
lunya. 

El festival farà per primer cop
concerts al carrer del jazz més
tradicional i festiu amb forma-
cions com els catalans Maestro
Demon & Marian Barahona i
Get the Groove, que actuaran a
la Rambla de Girona, o els fran-
cesos La Fanfare du Festival
Jazzèbre, que actuaran pel barri
vell de la ciutat.

Altres noms destacats són
Bob Brozman o Raynald Colom.
A més, Bernstein també oferirà
una classe magistral a l'Audito-
ri de Girona.

A banda d'aquests artistes de
renom internacional, el regidor
delegat d'Activitats i Programa-

ció Musical de l'Ajuntament de
Girona, Ignasi Thió, va afegir
que en el festival hi ha una
presència elevada de músics de
les comarques gironines, com
el Francesc Adroher Trio, amb
la finalitat d'utilitzar la mostra
també com a plataforma per di-
fondre i donar a conèixer el jazz
que es fa tant a la demarcació
com a la ciutat. 

«Amb el retorn del Festival de
Jazz, queda força coberta l'ofer-
ta cultural de la ciutat», va afir-
mar Thió, que considera que la
mostra, prèvia a Temporada
Alta, és «la millor manera» de

reenganxar amb les activitats
cultural després de l'agost quan
«hi ha menys oferta».

Per involucrar més els giro-
nins en el Festival i augmentar
la presència de públic als con-
certs, el diputat de Cultura de la
Diputació de Girona, Roger Za-
morano, va especificar que mal-
grat tenir «un pressupost mo-
dest», bona part dels concerts
són gratuïts. 

També respon a la voluntat,
comenta Zamorano, de poten-
ciar aquest gènere musical que
a vegades «no té prou espai en
els circuits comercials però que

té un nivell i una qualitat indis-
cutibles».

Enguany, els concerts se ce-
lebraran a diversos locals i sales
de la ciutat, com el Sunset Jazz
Club, el restaurant Downtown,
el restaurant Il Viaggio, L'Arc,
el cafè de la Llibreria, The River
Café, el bar la Terra, la Sala la
Planeta i l'Auditori Palau de
Congressos de Girona. A més,
s'hi suma els escenaris de la
Rambla i de diferents carrers
del Barri Vell, on s'hi oferiran
els concerts a l'aire lliure per
augmentar la proximitat amb el
públic.

El Festival de Jazz de Girona torna amb
un cartell d’alt nivell i concerts al carrer
A més a més de diversos bars i restaurants es faran acuacions a la Rambla i al Barri Vell
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Acn/DdeG, Banyoles
La programació musical de tardor
de les Joventuts Musicals de Ban-
yoles, entitat encarregada d'orga-
nitzar el cicle estable de concerts
de l'Ajuntament del municipi, s'i-
niciarà el pròxim dia 15 de se-
tembre amb un doble concert de-
dicat a les músiques d'Orient. El
concert s'organitzarà conjunta-
ment amb el Festival Àsia de Bar-
celona, que ha escollit Banyoles
com una de les seus de les seves
activitats. 

En total, s'han programat nou
concerts a diferents emplaça-
ments de la ciutat. Destaquen el
concert de jazz a càrrec de Jordi
Bonell o el debut a Banyoles de

Pere Ros, amb la seva viola de
gamba.

La particularitat del cicle d'ac-
tuacions musicals programades
des de les Joventuts Musicals de
Banyoles per a aquesta tardor és
la varietat d'estils i d'emplaça-
ments, segons va remarcar ahir el
president d'aquesta entitat cultu-
ral, Miquel Cuenca.

Dels nou concerts que hi ha
previstos per a aquesta tempora-
da, també destaquen les interpre-
tacions de Zarsanga i Sina Sarlak,
amb músiques d'Orient, Pere
Ros, el cantautor Chiqui de la Lí-
nea i els acordionistes Iñaqui Al-
berdi i Iñigo Aizpiolea.

Les músiques del món també

tenen un ressò important dins la
programació de tardor. Precisa-
ment, les actuacions s'iniciaran el
cap de setmana del 15 i el 16 de se-
tembre amb un doble concert
amb músiques d'Orient, organit-
zats de forma conjunta amb el Fes-
tival Àsia de Barcelona.

El concert del dia 15 anirà a càr-
rec de Zarsanga amb músiques
del desert del Pakistan; el dia 16,
serà el torn del grup Sina Sarlak,
interpretant música clàssica de l'I-
ran. Tots dos concerts tindran lloc
al claustre del Monestir de Ban-
yoles, aprofitant la particular acús-
tica que ofereixen les voltes del re-
cinte monacal.

Un dels altres espais que dei-

xaran per uns moments la seva ac-
tivitat habitual i seran utilitzats
com a sala acústica, serà el Museu
Darder de Banyoles, on tindrà lloc
el concert dels acordionistes Iña-
ki Alberdi i Iñigo Aizpiolea.

Quant a la varietat d'emplaça-
ments dels concerts, les Joventuts
Musicals continuen apostant per
oferir actuacions a altres sales de
la comarca, i no només centralit-
zar-les al municipi de Banyoles.
En aquest sentit, Sandra Reheder
actuarà a l'hotel La Sala de Camós,
la pianista Martina Filjak ho farà
al centre cultural Can Jan de la
Farrés, a Fontcoberta; i el Centre
Cívic de Porqueres acollirà el con-
cert del quartet Che Que Vara.

Banyoles acollirà un concert dedicat a l’Orient
coorganitzat amb el Festival Àsia de Barcelona
La programació de tardor de Joventuts Musicals inclou un espectacle del guitarrista Jordi Bonell
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■ Frances Adroher 
Trio és un dels 
grups gironins 
que actuaran

PRESENTACIÓ. David Ibáñez, Ignasi Thió, Roger Zamorano i Francesc Ubanell, ahir a Girona.
ACN

DdeG, Salt
El Centre d’Arts Escèniques
de Girona i Salt El Canalha
convocat un càsting (14 de se-
tembre al matí al Teatre de
Salt) per a l’espectacle Coral
Romput (posada en escena
del text de Vicent Andrés Es-
tellés). Sota la direcció de
Joan Ollé, l’espectacle s’es-
trenarà el dia 5 de desembre
dins el marc del Festival Tem-
porada Alta i hi haurà una se-
gona funció el dia 6 de de-
sembre.

L’espectacle té previst pre-
sentar-se també a Andorra i
Barcelona. En total s’han de
cobrir 5 papers de figuració
(sense text). Es tindrà en
compte la idoneïtat física per
als següents papers: ,home
vell pel paper de fuster, noia
jove (20-30 anys) que haurà
d’aparèixer nua, núvia: noia
jove de 25-30 anys, dona d’uns
45-55 anys amb aspecte de
mestressa de casa i un nen
d’uns 10 anys.

El Centre d’Arts
Escèniques busca
actors per a l’obra
«Coral Romput»
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Culturai Espectacles


