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Exposició dels
finalistes dels
premis FAD a
Figueres
● Figueres. L’exposició
Premis FAD d’arqui-
tectura i interiorisme
2007 es pot veure des
d’ahir a la seu de la de-
legació de l’Alt Empor-
dà del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya
(COAC), a la plaça de
l’Església de Figueres.
L’exposició, que estarà
oberta fins al 2 de maig,
mostra les obres fina-
listes dels premis FAD
d’arquitectura i interio-
risme de l’any passat,
que van ser lliurats el 25
d’octubre. L’exposició,
el comissari de la qual
és l’arquitecte Joan
Ventura Moreno, cons-
ta de 59 plafons, amb
les obres finalistes or-
denades per categories:
arquitectura, interioris-
me, ciutat i paisatge,
intervencions efímeres,
i pensament i críti-
ca. / EL PUNT

Es presenta la
revista «Ridaura»
de Santa Cristina
● Santa Cristina d’Aro.

L’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro ha im-
pulsat l’edició de Ri-
daura, la nova revista
municipal, el primer
número de la qual s’ha
publicat a finals de
març i que pren el nom
del riu característic de
la Vall d’Aro. La revis-
ta, de caire eminent-
ment cultural, substi-
tueix el butlletí d’infor-
mació Santa Cristina
Informa, que ha sortit a
la llum els últims anys.
De la mateixa manera
que la seva antecessora,
Ridaura s’edita trimes-
tralment, però en color i
amb un disseny reno-
vat. El primer número
es dedica a Mercè Ro-
doreda, especialment a
la seva producció lite-
rària durant els anys
que va viure a Romanyà
de la Selva. / EL PUNT

Presenten a La 22
«Pequeñas
grandes cosas»
● Girona. La Llibreria 22
de Girona serà demà, a
les 8 del vespre, el marc
de la presentació de Pe-
queñas grandes cosas,
obra d’Albert Figueras
editada per Plataforma.
Hi seran presents el ma-
teix autor i l’editor Jor-
di Nadal. / EL PUNT

Cartago, la memòria de
l’arena serà l’espectacle
cabdal de la programació
perpinyanesa. De mo-
ment, encara no s’ha avan-
çat tota la programació i
els organitzadors només
han fet un petit tast per
anar fent boca amb vista a
l’estiu. Així, no se sap en-
cara si alguna de les grans
figures previstes en els
pròxims festivals d’estiu
gironins també passaran
pel de Perpinyà, com havia
passat en edicions ante-
riors.

De moment, l’especta-
cle Cartago s’ha previst
per fer el tret de sortida de
Les Estivales, el divendres
4 de juliol a tres quarts de
deu de la nit a l’escenari
clàssic del Campo Santo.
Cartago no deixa de ser
una òpera de formes, co-
lors, dansa i cant, basada
en l’espectacle presentat
per primera vegada el
1997 al Festival de Tunis
amb una posada en escena
de Guillaume Lagnel que
dirigirà la seva compa-
nyia, L’Arche de Noé,
creada el 1967. Aquesta
versió integralment reno-
vada, en català, àrab i fran-
cès, serà dedicada a la te-
màtica de Cartago, símbol
de civilització, de cultura i
de somnis de mil·lennis
ençà en l’imaginari medi-
terrani. En l’espectacle hi
participaran una cinquan-
tena d’artistes professio-
nals i futurs professionals
com ara els joves artistes
perpinyanencs de L’Arxi-

pèlag dels Teatres i del
Conservatori de Música.
Es tracta d’una coproduc-
ció entre el festival de Les
Estivales, la Fundació
BNP Paribas, Vila de Per-
pinyà, i Perpinyà 2008 Ca-
pital de la Cultura Catala-
na.

Homenatge a Puccini
Un altre dels espectacles
que s’han avançat de la pro-
gramació és l’homenatge a
Puccini, amb el Duo d’a-
mour de Daniel Tosi, el di-
mecres 9 de juliol a tres
quarts de deu de la nit tam-
bé al Campo Santo. El
compositor i director d’or-

questra Daniel Tosi, direc-
tor del Conservatori de
Música de Perpinyà, pre-
sentarà un potent i sorpre-
nent homenatge a Puccini,
dirigint la seva orquestra
Perpinyà Mediterrani i
l’Orquestra de Premis del
Conservatori, els cors re-
gionals i els cors infantils
de la Mancomunitat Perpi-
nyà-Mediterrani. Més de
dos-cents coristes i seixan-
ta músics seran a l’escenari
amb els solistes Burçu
Uyar, soprano, i Carlos
Llabres Carreras, tenor,
que formaran el duet amo-
rós, en el 150 aniversari del
naixement de Puccini.

L’amour, la danse és el
títol de l’espectacle, també
homenatge, que oferirà el
ballet Béjart de Lausana,
el diumenge 20 i el dilluns
21 de juliol, a tres quarts
de deu al Campo Santo. Es
tracta d’una retrospectiva
de la carrera del coreògraf
Maurice Béjart en què
s’han inclòs grans crea-
cions com ara Le presby-
thère, Le sacre du prin-
temps, Roméo et Juliette i
Brel et Barbara.

Com ja és tradicional, el
festival inclou cada any es-
cenaris oberts als joves ta-
lents. Des del festival per-
pinyanès també es propi-

cia l’interès dels públics
infantils a través d’espec-
tacles en directe en esce-
naris oberts i animacions
de carrer on es retroben ac-
tors joves. L’edat dels ar-
tistes i la configuració dels
llocs, petits i situats al nu-
cli antic de Perpinyà, per-
met connectar plenament
amb la mainada i fomentar
la proximitat.

D’altra banda, Les Esti-
vales continua la seva po-
lítica de preus assequibles,
i la mitjana de les entrades
és de 25 euros (entrada ge-
neral), 10 euros en tarifa
reduïda i 5 euros per als es-
cenaris oberts.

Les Estivales de la Capital Cultural de
Perpinyà s’omplen de mediterraneïtat

S’hi ha programat l’espectacle «Cartago, la memòria de l’arena» en català, àrab i francès

Una coreografia anterior del ballet Béjart, que actuarà a Perpinyà els dies 20 i 21 de juliol.

● El festival de Les Estivales de Perpinyà tin-
drà aquest estiu un afegit respecte a les edicions
anteriors, ja que coincidirà amb la distinció de
la ciutat com a Capital de la Cultura Catalana

L. PORTAL / Perpinyà 2008. Aquest fet ha provocat que el festival ad-
voqués per definir-se amb una clara vocació
mediterrània. Les Estivales se celebraran,
doncs, del 4 al 30 de juliol i s’hi oferirà dansa,
teatre i música amb els artistes més importants

del moment. Hi haurà una vintena d’especta-
cles de gran intensitat cultural i identitària, i un
dels més esperats serà Cartago, la memòria de
l’arena, que recull aquest esperit mediterrani i
que inclou el català, l’àrab i el francès.

� L’adéu a Escamilla.
Cantants com ara Maria
del Mar Bonet, Pi de la
Serra i Núria Feliu (a la fo-
to), personalitats del món
de la comunicació, repre-
sentants polítics i ciuta-
dans anònims van visitar
ahir la capella ardent al Pa-
lau Marc del comunicador
i cantant Salvador Escami-
lla, que va morir diumenge
als 77 anys. «Defensant la
llengua catalana va ser una
referència per a tota una
generació, i va aconseguir
convertir la cultura catala-
na en una cultura de mas-
ses», va dir el President,
José Montilla. / A. PUIG


