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CULTURA I SOCIETAT

«El 20 de juliol, si no hi ha cap
sorpresa de darrera hora, Manu
Chao té data per actuar a la Porta
Ferrada». Així ho apuntava en la
roda de premsa de presentació
del festival el seu director artístic,
Albert Mallol, qui feia referència a
la possible actuació de l’artista
amb moltes reserves, fins al punt
que no constava dins del programa
oficial. El nom del francès d’origen
espanyol ja consta al lloc web del
festival ganxó, confirmant que es
podrà comptar amb la seva
 presència a l’Espai Port en la data
ja apuntada: el proper 20 de juliol.

«Té concerts a París i Lisboa»,
 explicava Albert Mallol fa unes
setmanes, cosa que havia de faci-
litar que la gira del líder de Mano
Negra pogués passar pel nostre
país després de portar La Ventura
per diversos països llatinoameri-
cans. 

Tradicionàrius canvia de data
Val a dir que a través del seu por-
tal web, el veterà festival empor-
danès va anunciar dues modifica-
cions produïdes en les darreres

hores, que afecten tant la progra-
mació com la venda d’entrades. El
primer canvi es refereix a 25 anys
de Tradicionàrius, que passa del 24
de juny al 12 d’agost. En aquest es-
pectacle, basat en Les Cançons del
1988, els músics fan una visió molt
personal de la música que va sonar
a l’estrena del festival Tradicionà-
rius aquell any. 

El combo artístic el formen Xavi
Lloses (piano i teclats), Marc Clos
(bateria i percussions), Rosa Pou

(veu, teclat i glockenspiel), Joan
Motera (contrabaix), Adrià Bauzó
(tenora, saxo, flauta i ewi) i Marcel
Marimon (veu i guitarra). Tot i el
canvi en la data, es manté l’horari
(a les vuit del vespre) i l’espai (el
Teatre-Auditori municipal).

L’altre canvi ha afectat la venda
d’entrades, que ha anat variant; fi-
nalment, ha estat avui a les 9 del
matí quan finalment s’ha activat, a
través del lloc web de Ticketmas-
ter. 
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Es confirma l’actuació de
Manu Chao a Porta Ferrada
El festival ganxó anuncia a través del seu lloc web un concert per

al 20 de juliol que ja s’havia apuntat a la presentació del certamen


El director del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), Sergi Belbel,
s'acomiadarà del teatre a la tem-
porada 2012-2013, posant l'ac-
cent al teatre català contempora-
ni amb nou espectacles de joves
dramaturgs, dels quals quatre es-
trenaran a la imponent Sala Gran:
Albert Espinosa, Jordi Casanovas,
Marc Rosich i Pere Riera.

Belbel va comentar ahir que
quan es va inaugurar el TNC va
pensar que mai cap col·lega podria
presentar algun text davant de les
900 localitats d'aquesta sala, però
a dia d'avui, amb uns dramaturgs
que res han d'envejar als seus
col·legues europeus, podrà tancar
la seva etapa «tranquil i en pau».

Així, Espinosa buscarà el públic
adolescent amb la història familiar
d'Els nostres tigres beuen llet; Marc
Rosich s'aliarà amb Guille Milky-
way (La Casa Azul) al musical La
dóna vinguda del futur; Casanovas
reposarà Una història catalana
amb alguns canvis, i Riera parlarà
de la Guerra Civil a Barcelona,
una tragèdia protagonitzada per
Emma Vilarasau i Míriam Iscla.

En l’apartat dels consolidats hi
destaca el nou Macbeth que està
preparant Àlex Rigola en qualitat

de nou director resident d’El Ca-
nal, el Centre d’Arts Escèniques de
Salt / Girona, i que es coprodueix
entre els dos equipaments. 

Inauguració amb «La Bête»
En la nòmina d’autors catalans
també hi és Pau Miró i tres mun-
tatges del Projecte T6: Groèlandia
de Jordi Faura, No parlis amb es-
tranys d’Helena Tornero i els més
«gamberros» del teatre català, Nao
Albet i Marcel Borràs, amb Atraco,
paliza y muerte en Agbanäspach.

La temporada arrencarà el 4
d'octubre amb un homenatge al
món del teatre, La Bête, de David
Hirson, que dirigirà el mateix Bel-
bel amb tres «bèsties brunes» de
protagonistes: Jordi Boixaderas,
Abel Folk i Anna Lizaran. 
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El Nacional presenta una
coproducció amb El Canal, el
«Macbeth» que dirigirà el
seu resident Àlex Rigola



Belbel s’acomiadarà del
TNC apostant pels autors
catalans contemporanis

Ha estat un dels fenòmens su-
pervendes de casa nostra des que
es va editar, i per aquest estiu Des-
tino vol seguir dedicant-hi esforços.
Així és com l’editorial ha anunciat
la publicació d’una edició especial
de Quan érem feliços, de Rafel Na-
dal, que inclou un mapa que per-
metrà al lector recórrer els paisat-
ges d’infantesa del periodista i es-
criptor gironí. 

El recorregut que es proposa
ressegueix la memòria de l’autor,
i transcorre per tant pels carrers del
Barri Vell de Girona, la platja de la
Fosca, el mas familiar d’Aiguaviva,
i el Collell, on Nadal va ser internat
durant cinc anys.  

A Quan érem feliços, a més d’e-
vocar en primera persona escenes
i paisatges familiars, Rafel Nadal re-
crea la Girona de la postguerra, di-
buixant un retrat magnífic de la pe-
tita burgesia catalana de l’època.
Amb una mirada feliç, infantil, i de
vegades rebel, Nadal furga en els
seus records familiars fins que,
sobtadament, «la tramuntana ir-
romp al paradís una matinada de
Sant Pere», com s’apunta des de l’e-
ditorial, «truncant la infantesa».

Des de la seva publicació el
passat febrer, el llibre guardonat
amb el Premi Josep Pla 2012 ha en-
capçalat les llistes dels més venuts,
i compta ja amb sis edicions i més
de 30.000 exemplars venuts. 
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Una nova edició de «Quan
érem feliços» recorre amb
un mapa la Girona de Nadal

Belbel, darrera temporada al TNC.

ACN

El líder de Mano Negra, Manu Chao, serà a l’Espai Port aquest juliol.
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Clara aposta per autors poc co-
neguts i editorials petites en la
13a edició d’aquest guardó, que
premia Germans, gairebé bessons
i A dalt tot està tranquil, de l’ho-
landès Gerbrand Bakker. 

M. Mercè Cuartiella guanya
el Premi Llibreter 2012

La 24a edició del festival de Sant
Boi de Llobregat, que se celebrarà
del 6 al 8 de setembre, també in-
clourà La Casa Azul, Darren Hay-
mann i Mendetz en un cartell amb
un 19% menys de pressupost.

Manos de Topo, Las Migas i
The Whip, al festival Altaveu


