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NITS DE JAZZ 2008 Gratuït

Divendres del 4 de juliol 
al 29 d’agost. 23h.
Platja Gran (Sector Cavall Bernat).
Platja d’Aro

amb el suport de:

Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació

Oficina de Turisme
Tourist Office
Mn. Cinto Verdaguer 4
E 17250 Platja d’Aro
T+34 972 817 179
F+34 972 825 657
turisme@platjadaro.com
www.platjadaro.com
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Jazz
Castell - Platja d’Aro

Nitsde

4 de juliol
Jaume Vilaseca Quartet - Jazznesis
Jazz-fusió amb ritmes llatins, brasilers i flamencs.

11 de juliol
Ignasi Terraza Trio
La tradició més pura del jazz.

18 de juliol
Five in Orbit 
Jazz lluminós inspirat en Ellington, Mingus i Gillespie.

25 de juliol
Big Band Jazz Maresme
Temes clàssics i propostes modernes per a big band.

1 d’agost
Divinas: Sing! Sing! Sing! Festa Swing
Un viatge pels paisatges rítmics dels anys 40 i 50. 

8 d’agost
Ivon i Ivet Frontela - Duo de pianos
Presència escènica i un repertori d’influència llatina.

15 d’agost
SBB Jazz Orquestra: “The Music of Sting”
Els temes d’Sting amb nous arranjaments. 

22 d’agost
Ivanow
Tota l’energia, l’espontaneïtat i la vitalitat del swing.

29 d’agost
Shark
Improvisacions, sonoritat, i una interpretació creativa.
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● Llevat que es tinguin vacances o
es faci jornada intensiva al matí, és
complicat assistir a una jornada
sencera del Fitag; per tant, cal fer
una selecció prèvia. Dimecres a la
tarda els escollits van ser els joves
de la Companyia de Comediants
Kafkiana, de Banyoles, que pre-
sentaven Vida a mida a la sala La
Planeta, i a la nit, l’estrena de la co-
producció del Fitag Palabras en-
cadenadas, un text original en ca-
talà amb el qual Jordi Galceran va
guanyar diversos premis l’any
1995 i que es va estrenar el 1998.
Gerard Iravedra, estudiant barce-
loní de direcció escènica a l’Insti-
tut del Teatre, n’és el director, i els
intèrprets són Efraim Barkan (Is-
rael), amb arrels argentines, i Gra-
ziella Sureda (Argentina). El pro-
jecte va néixer de la proposta del
director del festival als participants
en l’edició de l’any passat perquè
presentessin propostes que el festi-
val pogués coproduir. Sureda va
ser de les primeres a respondre a la
crida i va convèncer –li va costar
poc– Barkan i Iravedra. Palabras
encadenadas li va caure a les
mans, i va optar per aquest text en-
ginyós, però complicat per als ac-
tors, perquè requereix un esforç in-
gent per memoritzar-lo i incorpo-
rar-lo, i per al director, perquè en
aquesta ocasió el ritme és un ele-
ment primordial. Pel que fa a la in-
terpretació, Barkan es mostra com
un actor experimentat, amb ofici,
orgànic, que sap treure partit al seu
paper i interpretar-lo, i aniria a més
si tingués més funcions de rodatge.
Sureda, més jove, més explosiva,
amb molta energia i molt més vis-
ceral, potser perd algun matís. Un
aspecte insalvable és la diferència
d’edat –Barkan és massa gran per
al personatge original–, però
l’obra ha estat adaptada a aquesta
contingència, encara que no evita
crear una sensació estranya en el
públic que ja té referències ante-
riors. El principal repte del muntat-
ge és imprimir el ritme necessari,
amb unes rèpliques que haurien de
ser etzibades a velocitat de creuer.
En una estrena és complicat acon-

seguir aquesta fluïdesa, i això es va
notar en algun moment. La inclu-
sió de música de piano en algun
passatge no hauria de fer alentir el
tempo ni dificultar l’audibilitat
dels diàlegs, perquè el públic es
desconnecta, i el més beneficiós
per al muntatge és que aquest esti-
gui en tot moment molt pendent de
què passa a l’escenari. El director
renuncia en aquest cas a investigar
i remarcar la part àcida, la més in-
teressant del text, que aprofundeix
en la relació de parella, per cercar
la part passional, la visceral, més
en el registre de Sureda que de Bar-
kan. És una opció. L’espai Alter-
natiu, això sí, a diferència de l’any
passat, tenia aire condicionat, i a fe
que es va agrair.

Pel que fa als banyolins de la
Companyia de Comediants Kaf-
kiana, són joves, molt joves. Són la
darrera companyia sorgida de
l’Aula Municipal de Teatre de Ba-
nyoles, que sí que encoratja els
seus alumnes a fer muntatges, sen-
se que això sigui incompatible
amb la formació, ans al contrari,
promoure la creació de muntatges
sembla que és considerat una de les
eines primordials per formar. L’es-
pectacle Vida a mida és de creació
pròpia, li han donat forma Clàudia

Cedó i David Marcé (Pocapuc) i
parla, des del seu punt de vista i
amb una ironia i capacitat de riu-
re’s d’un mateix encomiable, de
qüestions com ara l’aparença físi-
ca i els estralls que tenen en el nos-
tre cos i la nostra ment desviacions
de la societat del benestar com ara
el consumisme sense mesura. És
clar que hi ha coses a polir, però la
frescor de la nova fornada, prece-
dida per una altra companyia tan
jove com Pocapuc, és esperança-
dora. Cal estar atent als progressos
de totes dues companyies.

Una cosa sí que és certa, el festi-
val avança cap a l’èxit, perquè les
cues i aglomeracions són conside-
rables. Per acabar de polir el siste-
ma, si a més de repartir entrades
per controlar la capacitat dels es-
pais aquestes fossin numerades,
les llargues esperes acabarien i el
públic guanyaria comoditat.

Jornada d’avui

La companyia maltesa Du’ Thea-
tre Group presenta Lacuna a La
Planeta (18 h), els navarresos La
Ortiga TDS posaran en escena Pic-
Nic al Teatre Municipal de Girona
(19.30 h) i els alacantins Calandra-
ca presentaran al pati de la Casa de
Cultura No es tan fácil (22.30 h).

Aire fresc banyolí i estrena de paraules

la crònica

DANI CHICANO

Barkan i Sureda, en l’estrena de Palabras encadenadas. / FITAG

● L’historiador Joan Ba-
dia-Homs serà l’encarre-
gat de presentar avui a la
sala municipal de l’ajunta-
ment de Foixà (18.30 h) el
número 135 de la col·lec-
ció Quaderns de la Revista
de Girona de la Diputació,
dedicat al municipi de Foi-
xà. L’estudi, obra del mes-
tre d’escola Jesús Cule-
bras Devesa (Castellfollit

de la Roca, 1958), fa una
aproximació als episodis
més rellevants de la histò-
ria d’aquest poble del Baix
Empordà fent atenció,
com ja és costum en els lli-
bres de la col·lecció, als
elements polítics, cultu-
rals, socials o gastronò-
mics i relacionant-los amb
el present. El treball enu-
mera també els personat-
ges més il·lustres de Foixà.

Els «Quaderns» de la
Diputació dediquen una
nova monografia a Foixà

EL PUNT / Foixà

● El periodista i drama-
turg Pablo Ley i el director
d’escena Josep Galindo
començaran a rodar al se-
tembre un documental ins-
pirat en La ruta blava, el
dietari que va escriure Jo-
sep M. de Sagarra durant
el viatge que va emprendre
a Tahití a finals dels anys
trenta, fugint de la Guerra
Civil i l’Europa de les dic-

tadures. L’objectiu és tras-
lladar al llenguatge audio-
visual la refinada prosa de
l’autor i fer un retrat en
profunditat de l’escriptor i
la seva època acompa-
nyats del seu fill, Joan de
Sagarra, ha explicat Mom
Produccions, que traslla-
darà l’equip de filmació
als mateixos escenaris del
llibre, publicat el 1942 en
castellà i el 1964 en català.

Filmen un documental
inspirat en «La ruta blava»,

de Josep M. de Sagarra
EL PUNT / Barcelona


