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Amb les entrades exhaurides
des de feia dies, Els Catarres van
aprovar amb nota divendres en
l’estrena del seu segon disc, Postals.
Aquest treball, que es pot descar-
regar a la pròpia web del grup, de-
mostra que hi ha molta vida més
enllà de Jennifer, la cançó que els
va llançar a la popularitat per la pe-
culiar història d’amor que hi nar-
ren. La banda s’ha multiplicat i ha
passat dels tres membres origina-
ris (Eric Vergés, Roser Cruells i
Jan Riera), a un sextet que com-
pleten Laia Fortià (bateria), Jaume
Esteve (trompeta) i Marc Ruescas

(trombó). Aquestes novetats aju-
den a donar un directe molt més
potent.

Els Catarres defensen que
aquest nou treball discogràfic vol
ser un cant optimista i festiu i no
els falta raó. La Planeta no va pa-
rar de ballar i d’aplaudir l’actuació,
on van combinar-se temes antics
(com no podia faltar, per exemple,
Jennifer), amb d’altres de nous
com Tokyo, Souvenirs o Seguirem
lluitant. Tot plegat, prop d’una
hora i mitja de bon rotllo per a una
segona jornada de l’Strenes que va
fer les delícies del públic que om-
plia la Planeta.
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«Els Catarres» aproven amb
nota en l’estrena del seu nou
disc «Postals» a La Planeta

Un moment del concert de divendres a la Planeta.
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L'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha tret a concurs la gestió del
festival de la Porta Ferrada per
400.000 euros. El consistori ha de-
cidit privatitzar la gestió del festival
per tal de fer-lo més professional i li-
mitar la inversió municipal. El con-
curs es va obrir dimecres i les em-
preses interessades poden presen-
tar ofertes fins al dia 25 d'abril.
L'empresa adjudicatària rebrà
400.000 euros de l'Ajuntament però
correrà a càrrec seu la gestió integral
del festival, tant pel que fa a la pro-
gramació, producció o realització
tècnica. L'any passat l'Ajuntament va
destinar més de 500.000 euros al fes-
tival, que va tenir un pressupost to-
tal de més d’1,2 milions gràcies a les
aportacions de patrocinadors i me-
cenes.

L'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha canviat aquest any la ma-
nera d'organitzar el festival de la Por-
ta Ferrada, que aquest estiu celebra
la segona part del cinquantè ani-
versari. El consistori ha decidit pri-

vatitzar la gestió i deixarà de ser el
motor de l'organització de la cita, la
més antiga de Catalunya.

L’Ajuntament ja s'ha entrevistat
amb quatre empreses que estarien
interessades amb organitzar el fes-
tival i que ara han de concretar el seu
interès mitjançant una proposta
formal.

El vicealcalde de Sant Feliu de
Guíxols, Pere Albó, va explicar ahir
que s'han decidit per aquesta fór-
mula perquè el festival «s'ha fet
molt gran» i els recursos, tant eco-
nòmics com tècnics, de l'Ajunta-
ment són insuficients per conti-
nuar fent-se càrrec de l'organització
de la cita. Per tant, aquest any el
consstori limita a 400.000 euros l'a-
portació que fa al festival i, per con-
tra, una empresa privada assumeix
l'organització de l'esdeveniment i la
resta de despeses derivades. 

«El que hem volgut és professio-
nalitzar una mica més el festival i do-
nar-li més musculatura, però con-
servarà la seva essència de festival
degà de Catalunya», va explicar el vi-

cealcalde de Sant Feliu de Guíxols,
que afegeix que aquesta fórmula
d'externalitzar la producció també
la segueixen altres festivals. «Creiem
que està bé que siguin els profes-
sionals els que organitzin i progra-
min la cita i que l'Ajuntament limi-
ti la despesa que hi aboca», va ma-
nifestar.

Conservarà l’essència
En les bases del concurs es recull
que l'empresa serà la responsable de
la contractació dels espectacles i
que, com a mínim, n'haurà de pro-
gramar una quinzena tant de teatre,
com música i dansa. Concreta-
ment, especifica que caldrà pro-
gramar un mínim de 12 actuacions
de diverses tendències musicals
(clàssica, pop, jazz, world) amb
presència d'artistes catalans, d'un
mínim de tres comunitats autòno-
mes més, i també d'internacionals.
Per tant, el festival seguirà la línia de
programació de les darreres edi-
cions.

En les bases també es concreta

que l'escenari principal ha de seguir
essent el de l'Espai Port, on caldrà
instal·lar un escenari cobert i una es-
tructura de grades amb una capa-
citat de 1.320 localitats. L'Ajunta-
ment també demana que es tin guin
en compte d'altres escenaris com el
Teatre Municipal, l'Església Mo-
nestir i l'esplanada de Vilartagues.

L'empresa adjudicatària també
haurà de responsabilitzar-se de la
producció tècnica del festival. «La
producció ha de donar les màximes
garanties per al desenvolupament
d'un festival de qualitat, amb un
equipament tècnic i professionals
que donin la màxima solvència a
cada espai», recullen les bases del
concurs. 

També s'estableix que l'empresa
sigui responsable de la seguretat, la
gestió i venda d'entrades, l'ade-
quació dels espais, el muntatge i
desmuntatge d'elements tècnics,
la contractació del personal o el tras-
llat d'artistes i, fins i tot, de la prem-
sa i difusió de l'esdeveniment, en-
tre d'altres.
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Sant Feliu de Guíxols privatitza la
gestió del festival Porta Ferrada

L’Ajuntament pagarà 400.000 € a l’empresa que per concurs es faci càrrec de l’esdeveniment

El pròxim juny, Superman com-
plirà 75 anys, una edat de jubila-
ció fins i tot en països amb pro-
blemes de solvència, encara que
l'home d'acer que s'amaga rere l'a-
pocat Clark Kent segueix rein-
ventant-se generació a genera-
ció, i ara aquesta icona mundial
acaba de donar el seu salt al suport
digital.

El Saló Internacional del Còmic
de Barcelona està dedicant una ex-
posició antològica sobre aquest
personatge de Jerry Siegel i Joe
Shuster que va veure la llum en l'a-
ra «cobdiciadíssim» número 1 del
comic-book Action Comics del
juny del 1938, en què Superman
aixecava un cotxe i deixava els
transeünts perplexos. «Crec que a
les noves generacions cal recordar-
los de tant en tant que Superman
va néixer en paper, que no és un
personatge de cinema sinó que
procedeix del còmic», remarca el
comissari de l'exposició, Toni Gu-
iral, sobre el superheroi.
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Superman
compleix 75
anys i ho celebra
passant-se al
suport digital


