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L’última pel·lícula de Ro-
ger Gual, Menú degusta-
ció, que s’estrena aquesta
setmana a la cartellera, es
projectarà en el marc de la
programació del festival
Portalblau de l’Escala. La
sessió de cinema al carrer,
que tindrà lloc el 22 de ju-
liol a la platja del Portitxol,
es fa com a agraïment de la
productora, que va rodar

bona part de la pel·lícula al
municipi, concretament a
l’hostal Empúries i a la ma-
teixa platja on es farà la
projecció.

El nou film del director
de Smoking room és una
comèdia coral centrada en
uns personatges que vi-
uen una sèrie de transfor-
macions durant l’últim so-
par en el considerat millor
restaurant del món, situat
a la ficció en una idíl·lica
cala de la Costa Brava. La
pel·lícula, rodada en català
i anglès, la protagonitza
un repartiment interna-
cional encapçalat, entre
altres actors, per Jan Cor-
net, Clàudia Bassols, Ste-

phen Rea, Vicenta N’Don-
go i Fionnula Flanagan. El
Patronat de Turisme Cos-
ta Brava Girona ha donat
suport a aquesta produc-
ció, en què intervenen i
participen Joan i Josep
Roca.

Fotografia gastronòmica
D’altra banda, la progra-
mació del festival incorpo-
ra en aquesta edició una
mostra de fotografia gas-
tronòmica (Gastrogràfic)
i una taula rodona dedica-
da al concepte Catalunya
Ciutat en què participaran
el periodista Manuel
Cuyàs i l’historiador Joa-
quim Puigvert. La jornada

de debat serà el 19 de ju-
liol, a l’hostal Empúries
(19 h).

Pel que fa al Gastrogrà-
fic, I Mostra de Fotografia
Gastronòmica, hi partici-
pen una desena de restau-

rants locals amb l’objectiu
d’unir fotografia, promo-
ció cultural i gastronomia.
Una desena de fotògrafs
faran fotos artístiques de
l’elaboració d’un plat. El
resultat es podrà veure

durant dues setmanes
(del 13 al 29 de juliol) a
l’Alfolí de la Sal. A partir
del 29 de juliol les imatges
estaran exposades a ca-
dascun dels restaurants
participants. ■

J.C.L.
L’ESCALA

Portalblau projectarà el
film ‘Menú degustació’

CINEMA I MÚSICA

a El festival escalenc
també organitza una
mostra de fotografia
gastronòmica

Roger Gual, en el rodatge a l’hostal Empúries, l’estiu passat ■ ARXIU

Mas presidirà la
reobertura del
claustre de Sant
Daniel, dissabte

L’Escola de Dansa Maribel
Bover portarà a terme aquest
dissabte el seu espectacle de
final de curs, en dues ses-
sions al Teatre Municipal de
Girona (17.30 i 20.30 h). L’es-
pectacle El món màgic de Jú-
lia ha estat creat per Bover i el
seu fill, el ballarí Guillem Brull,
i hi participen alumnes a par-
tir dels tres anys. També hi in-
tervindrà l’actor gironí Nil Car-
doner (Polseres vermelles, Fè-
nix 11-23), en una de les seves
primeres actuacions públi-
ques com a ballarí. ■ X.C.

Nil Cardoner balla
en l’espectacle de
Maribel Bover

DANSA

PATRIMONI

El president de la Generalitat,
Artur Mas, presidirà aquest
dissabte l’acte oficial de re-
obertura del claustre del mo-
nestir de Sant Daniel, un cop
restaurat (13 h). A l’acte, tam-
bé hi assistiran el bisbe de Gi-
rona, Francesc Pardo, i l’alcal-
de de Girona, Carles Puigde-
mont. La restauració del
claustre ha estat possible grà-
cies a una partida de
300.000 euros del programa
Romànic Obert, impulsat per
l’Obra Social La Caixa i la Ge-
neralitat, i permetrà que el
monestir benedictí arribi en
les millors condicions a la ce-
lebració del mil·lenari de la se-
va fundació, que s’esdevindrà
el 2015. ■ X.C.

El gran èxit de públic, les
llargues cues i el risc que
corrien alguns especta-
dors enfilant-se als murs
de la plaça dels Jurats, han
portat l’Ajuntament de Gi-
rona a prendre la decisió
de traslladar bona part del
cicle d’estiu de teatre, dan-
sa i circ Escènit al Teatre
Municipal i a l’auditori de
la Mercè, amb entrades a 5
euros i abonaments a la
carta amb un 40% de des-
compte a partir de tres es-
pectacles, a més de diver-
sos espectacles gratuïts
per a grans i petits en al-
tres punts de la ciutat.

L’alcalde Carles Puigde-
mont va presentar ahir la
programació cultural Gi-
rona viu estiu, que inclou-
rà un total de 145 activi-
tats entre mitjan juny i
mitjan setembre, moltes
fetes al carrer, entre les
quals hi ha 93 activitats
gratuïtes (64%) i 41 pro-
postes per al públic infan-
til. L’Ajuntament aporta
315.760 euros a aquesta

programació estiuenca,
difosa en un llibret de 24
pàgines, amb informació
sobre iniciatives munici-
pals –Nits de Clàssica, Es-
cènit, la Festa Qltura Jove
del 20 de juny i el Dia de la
Música, l’endemà– i pro-
postes privades com ara el
Festival de Guitarra, Folk
a l’Estiu i Tempo sota les
estrelles. Tempo inclourà
set concerts maridats
amb gastronomia i vins a
la plaça dels Jurats, a càr-
rec de Cris Juanico, Randy
Greer, Ricard Gili o la Jove
Big Band de Girona, del 25
de juliol al 6 d’agost.

La programació d’estiu
es completa amb un ampli
ventall d’exposicions, pro-
jeccions de cinema i audio-
visuals, accions de foment
de la lectura –Biblioplaça
amb hores del conte per
tota la ciutat– i visites gui-
ades, com ara les noves vi-
sites nocturnes a la casa
Masó, que culminaran
amb un tast de cervesa ar-
tesanal Moska, i una ruta
literària per Girona a par-
tir de textos de Prudenci
Bertrana. ■

Xavier Castillón
GIRONA

a Girona oferirà 145 activitats culturals des de mitjan juny fins a mitjan setembre, 93 de les quals
són gratuïtes i 41 són infantils i familiars a La casa Masó estrenarà visites guiades nocturnes

ARTS ESCÈNIQUES

Escènit trasllada part de la
programació al Municipal
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‘Jugantots’, jocs tradicionals amb la cia. 
Activijoc

‘Mmmm... recordo que’, de la Cia. LasLoLas

‘Starfatal’, de la Cia. Los2play

‘Contes del cel’, de Xirriquiteula Teatre

‘L’home que perdia els botons’, de Circ 
Pànic

Nit de poètica local

‘El conte de la lletera’, de la cia. Xip Xap

‘La flauta màgica’, de la cia. Dei Furbi

‘Enchanté!’, de la cia. Las Divinas

‘T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré’, de 
Vania Produccions

‘Microglophone’, de Katraskacia

‘Sing Song Swing’, d'Els Pirates Teatre

‘Relatos a oscuras’, de La Ditera

‘El nou vestit aventurer’, de Gaia Contes

‘El aroma del anís’, de Graziella Sureda
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DIA HORA LLOC ESPECTACLE PREU


