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El festival Jardins de Cap
Roig va tancar l’onzena
edició diumenge amb l’ac-
tuació estel·lar de Tom Jo-
nes. En total s’hi han fet
22 concerts, per a 15 dels
quals s’havien venut totes
les entrades. Segons les

primeres estimacions, pel
festival de Calella de Pala-
frugell hi han passat fins
a 47.000 espectadors,
12.000 d’ells provinents
de fora de Catalunya. Pel
que fa al balanç econòmic,
en aquesta edició s’han ve-
nut 9.000 entrades més
que l’any passat –això,
amb tres concerts menys

al cartell–, i el percentatge
d’entrades venudes ha es-
tat d’un 95%.

Pel que fa a l’àmbit ar-
tístic, el festival ha demos-
trat que amb la varietat
de l’oferta ha aconseguit
engrescar tres genera-
cions de públic. Menció
especial requereix l’èxit
absolut de la programació

de música en català, amb
Manel com el concert
per al qual es van vendre
més ràpidament les entra-
des (en tan sols 26 mi-
nuts), i la palafrugellenca
Sílvia Pérez Cruz i els ma-
llorquins Antònia Font
amb plens totals.

D’altra banda, segons
dades que aporta el pro-
motor del festival, Con-
cert Studio, es calcula
que l’impacte econòmic
per a la zona ha estat d’uns
20 milions d’euros –espe-
cialment en hotels, res-
taurants i comerços– i
l’oferta d’ocupació ha arri-
bat fins a 309 persones. ■
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47.000 espectadors
passen per Cap Roig

Tom Jones dóna la mà a Josep Carreras, al costat del director
del Festival Jardins de Cap Roig, Martín Pérez ■ M.E.B.

L’espectacle Malson of a
bitch, de la companyia bla-
nenca El Mirall, inaugura-
rà avui a les set de la tarda,
al Teatre Municipal de Gi-
rona, l’onzena edició del
Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona
(Fitag), que ha coproduït
la representació amb
aquesta companyia que
l’any passat va celebrar el
seu 25è aniversari. Es
tracta d’un espectacle gra-
tuït, però cal recollir les
entrades –dues invita-
cions per persona– a par-
tir de les cinc de la tarda a
les taquilles del teatre.
Abans d’aquesta repre-
sentació inaugural, que
posarà en marxa cinc dies
amb una vintena de fun-
cions en diversos espais de
Girona i una desena més
en altres localitats, al Tea-
tre Municipal hi tindrà lloc
un acte de benvinguda,
amb les intervencions del
vicepresident de la Dipu-
tació Xavier Soy; l’alcalde
de Girona, Carles Puigde-
mont, i el director del Fi-
tag, Martí Peraferrer. Mal-
son of a bitch es presenta
com una comèdia sobre la
tragèdia d’haver de muntar
un espectacle teatral. “Mal-
son és estar sol i no poder
dormir quan s’acosta l’es-
trena”, s’afegeix a la sinopsi
de l’espectacle, dirigit per
Martí Torras, que serà la
primera de les tres copro-
duccions que estrena el fes-

tival en aquesta edició.
Malson of a bitch també es
podrà veure demà al Teatre
Municipal (19.30 h).

Pel que fa a la jornada
d’avui, es completarà amb
dos espectacles més, al pati
de la Casa de Cultura de Gi-
rona. A les deu de la nit, la
companyia Carabau Tea-
tre, d’Alaquàs (País Valen-
cià), interpretarà l’obra En
pie de guerra, que exposa
amb un humor àcid les si-
tuacions més absurdes de
la màxima absurditat hu-
mana: la guerra. Carabau

Teatre, una associació cul-
tural sense ànim de lucre
formada per joves actors i
actrius, fa servir en aquest
muntatge en castellà, de 90
minuts de durada, l’humor
paròdic i exagerat del
clown. L’entrada costa 4
euros.

Espectacle reivindicatiu
Tot seguit hi tindrà lloc la
“inauguració golfa” del fes-
tival, a càrrec de la compa-
nyia Fitag, creada l’any
passat, que hi presentarà
un espectacle reivindica-

tiu: Del ser al no ser... hi ha
un dilema (23.30 h, gratu-
ït). En aquest espectacle
hi participen 25 actors i
actrius de diferents com-
panyies gironines, que
han treballat d’una mane-
ra “totalment voluntària,
sense cap mena de pressu-
post”. Això ha estat possi-
ble gràcies a la “bona ente-
sa” que hi ha entre els
membres de la companyi-
a, que amb la seva actitud
demostren que el teatre
pot sobreviure a les reta-
llades pressupostàries. ■

L’onzè Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona envairà
la ciutat amb companyies de diversos països, fins diumenge vinent

El dia D del Fitag
Xavier Castillón
GIRONA

La companyia valenciana Carabau Teatre presentarà avui l’espectacle ‘En pie de guerra’ al pati de la Casa de Cultura ■ ARXIU

L’espectacle
inaugural, que
avui representa
El Mirall al Teatre
Municipal, és
una comèdia
sobre la tragèdia
de muntar una
obra de teatre

La continuïtat de l’Espai
Mallorca de Barcelona po-
dria estar en perill, i les
aportacions balears a l’Ins-
titut Ramon Llull (IRL)
baixaran. Aquestes con-
clusions es deriven de les
afirmacions del vicepresi-
dent de Patrimoni, Cultu-
ra i Esports del Consell de
Mallorca, Joan Rotger
(PP) a la Universitat Cata-
lana d’Estiu (UCE), a Pra-
da. Rotger va participar
ahir en un acte a favor del
Cant de la Sibil·la, cant tra-
dicional mallorquí que el
novembre es va incorporar
al catàleg de Patrimoni Im-
material de la Unesco. A
Rotger li sembla “una deci-
sió molt encertada” la deci-
sió pel conseller d’Educa-
ció, Cultura i Universitats
balear, Rafael Bosch, de
continuar a l’IRL, però va
apuntar a una previsible
retallada de l’aportació pú-
blica, ja que la situació eco-
nòmica actual demana
“administrar els recur-
sos”. En aquest sentit, el di-
rector de l’IRL, Vicenç Vi-
llatoro, va dir també a Pra-
da que la seva sensació és
que la política balear vers
l’Institut “es mourà més en
la lògica econòmica que en
la lògica d’un replanteja-
ment institucional”. Roger
va expressar la voluntat
del Consell de “promoure i
donar contingut a l’edició i
promoció del llibre mallor-
quí en català ja que s’ha de-
mostrat que sense subven-
ció pública no pot viure
perquè no es produeix una
quantitat de vendes que fa-
ci possible arribar a uns
equilibris”. ■
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El govern
balear retalla
l’aportació al
Ramon Llull


