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� «A l’Auditori de Girona
ja varem tocar fa un any i
mig i és un lloc on ens hi
trobem molt a gust i també
molt estimats, la qual cosa
també és molt important»,
comentava Pau Debón,

cantant d’Antònia Font, en
una roda de premsa dis-
sabte. Ahir, el grup ma-
llorquí va revalidar aques-
ta bona connexió amb el
públic gironí en el primer
concert a Catalunya de la
gira de Coser i Cantar, en

la qual el quintet es fa
acompanyar d’una or-
questra. En el recital
d’ahir, les entrades per al
qual feia dies que s’havien
exhaurit, l’encarregada de
portar Batiscafo Kati-
uscas, Alegria i Wa yeah,

entre altres cançons, al ter-
reny de la grandiloqüència
va ser l’Orquestra de Giro-
na. Antònia Font actuaran
també aquestes pròximes
setmanes a Manresa, Sant
Cugat, Reus, Barcelona i
Madrid.
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Antònia Font engega a Girona la
gira per Catalunya amb orquestra

Antònia Font i l’Orquestra de Girona, ahir en el primer concert a Catalunya de la gira de Coser i Cantar. / MIQUEL RUIZ

� Vint-i-quatre actors i
actrius procedents de di-
versos municipis gironins
han començat a assajar al
Teatre Catalunya de Santa
Coloma de Farners el nou
espectacle de l’associació
de teatre musical La Pro-
ductora, que inaugurarà a
l’agost la pròxima edició
de la Fira Internacional de
Teatre Amateur de Girona
(Fitag). A diferència de
l’anterior i primer muntat-
ge de l’agrupació, Somni
de llibertat, una adaptació
de Miss Saigon estrenada
el 2005, la nova proposta
de La Productora, encara
sense títol, tractarà de la
societat contemporània en
els seus aspectes més pro-
blemàtics, com ara l’enca-
riment de la vida o l’espe-
culació immobiliària, i els
seus prejudicis en qües-
tions com ara la droga, la
sida, l’homosexualitat o la
mort. Els actors amateurs
que hi intervenen van ser
elegits en uns càstings or-
ganitzats el desembre pas-

sat i procedeixen de Santa
Coloma mateix, Girona,
Vidreres, Llançà, Blanes,
Arbúcies, Sant Julià de
Ramis i Salt. Hi ha des de
membres de formacions
orquestrals o teatrals, fins
a alumnes i professors
d’escoles de música i ball.
A l’espectacle, dirigit per
Dani Rovira, interpretaran
una trentena de cançons, i
en els pròxims dies, se-
gons informa La Produc-
tora, s’hauran de seleccio-
nar les persones que inter-
pretaran les vuit veus prin-
cipals i quines assumiran
les sis secundàries. A més,
caldrà decidir la composi-
ció del cos de ball.

A banda dels intèrprets,
en l’organització del musi-
cal intervenen una desena
de persones més. Totes
elles es reuneixen cada
setmana al teatre de Santa
Coloma per preparar amb
intensitat el muntatge que
servirà de pòrtic al Fitag,
que s’ha de celebrar a Gi-
rona del 28 d’agost a l’1 de
setembre.

L’associació La Productora
de Santa Coloma comença
els assajos del nou musical

que inaugurarà el Fitag
E.V. / Santa Coloma de Farners
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