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FETS I GENT Reobren el cas
dels Sánchez Vicario 
L’Audiència de Barcelona va ordenar ahir reobrir
la querella presentada per Arancha Sánchez Vica-
rio contra el seu pare i el seu germà Javier. 53
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MÚSICA Uns 450 artistes al
«Concert per la Llibertat»
Lluís Llach i Gerad Quintana van ser protagonistes en la presentació
que es va fer ahir del concert de demà al Camp Nou. 52

Si en el món del teatre és costum
desitjar molta merda, quan es trac-
ta de la tretzena edició d’un festival,
deu ser necessari el doble de mer-
da.  És el cas del Fitag, la tretzena edi-
ció del qual tindrà lloc del 27 al 31
d'agost, amb nous espais, voluntat
d'arribar a nous públics i  renovació
interna de l'equip (Teatre de Con-
tacte s'ocuparà de les tasques de ges-
tió i atenció als grups). Es com-
pondrà de 26 espectacles, més de
300 participants i 7.000 entrades a
disposició del públic.

El seu director, Martí Peraferrer,
explicava ahir en la presentació
que Fitag 2013 «pretén transcendir
la seva funció d'aparador per con-
vertir-se, a més, en un projecte po-
pular, participatiu, formador, obert,
dinàmic i generador de propos-
tes». Peraferrer va estar acompanyat
en la presentació del vicepresident
de la Diputació de Girona i diputat
de Cooperació Local, Cultural i
d’Acció Social, Xavier Soy i la sego-
na tinenta d'alcalde de l’Ajunta-
ment de Girona, Marta Madrenas. 

La inauguració del festival tindrà
lloc el dimarts 27 d’agost, a les 19 h,
al Teatre Municipal de Girona, amb

l’espectacle UAP13, coordinat per la
companyia Cràdula Teatre, de Cas-
sà de la Selva.

Fitag 2013 comptarà amb 24
companyies, 8 de les quals són de les

comarques gironines; 2 de catala-
nes, provinents de Barcelona i Vi-
lanova i la Geltrú; 3 provinents de
l’Estat espanyol (Comunitat Valen-
ciana, País Basc i Comunitat de

Madrid), i la resta, provinents d'Itàlia,
Bèlgica, Mèxic, Israel, Rússia, Tu-
níssia, Romania, Argentina i Fran-
ça. Cal destacar que els espectacles
internacionals de Mèxic i Israel in-

corporaran actors de les comar-
ques de Girona.

Petit Fitag
Com a novetat d'enguany, es pre-
senta el Petit Fitag, destinat als més
petits. Els matins de dijous 29, di-
vendres 30 i dissabte 31 d'agost, d'11
a 13 h, a la Casa de Cultura de Gi-
rona, s'oferiran propostes teatrals
per al públic infantil generades per
actors i actrius de teatre amateur.
L'entrada serà gratuïta.

Seguint en aquesta línia, la set-
mana anterior al festival també s'o-
ferirà un curs gratuït de titelles d'es-
puma a càrrec d'un actor-director
argentí, Armando Rodriguez. El re-
sultat de la feina feta pels alumnes
es podrà veure a l'escenari Petit Fi-
tag. Més endavant s’informarà de
com apuntar-s’hi.

Els vespres es continuarà gaudint
del ja conegut Fitag de Nits a l’au-
ditori Viader de la Casa de Cultura.
Es tracta d’un petit cabaret, lúdic,
festiu i de trobada, obert a tothom
que hi vulgui participar, que co-
mençarà a partir de la 1 de la mati-
nada, amb propostes escèniques
breus i de petit format, i que tanca-
rà cada nit la jornada.
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La tretzena edició de Fitag du a Girona
24 companyies i més de 300 actors

El festival de teatre amateur se celebrarà entre el 27 i el 31 d’agost i posarà 7.000 entrades a disposició del públic

MARC MARTÍ

L’escriptor gironí Josep Maria Fonalleras va presentar ahir la novel·la Un
jardín abandonado por los pájaros, de Marcos Ordóñez, a la Llibreria 22, en
presència del propi autor. Ordóñez transporta el lector, en la seva novel·la, a
la Barcelona dels anys 60, quan les coses més simples sovint eren les més
importants. Una novel·la que té molt d’autobiogràfica i que permet endinsar-
nos en la història familiar d’Ordóñez compartint la seva innocència juvenil.



Ordóñez ens du a la Barcelona dels 60

El director d’orquestra René Ja-
cobs serà avui el protagonista del
concert inaugural del cicle Nits de
Clàssica que se celebra a la Catedral
de Girona. En aquest imponent es-
cenari, Jacobs oferirà la seva lectu-
ra dramàtica i teatral de l’Stabat
Mater de Pergolesi al capdavant
de  l’Akademie für Alte Musik Ber-
lin, una de les formacions de música
antiga més prestigioses.  La presènca

de René Jacobs és  un dels atrac tius
més importants de la segona edició
de Nits de Clàssica de l’Auditori de
Girona que enguany consta de vuit
concerts amb intèrprets de refe-
rència la majoria dels quals no fa-
ran cap més actuació aquest any a
l’Estat espanyol. 

L’actuació de René Jacobs és la
primera de les vuit propostes que
configuren aquesta segona edició
del cicle que dirigeix Víctor Garcia
de Gomar. Les següents cites amb
la música clàssica tindran com a es-
cenari l’Auditori de la Mercè, on ac-
tuarà el Quartet Mosaïques (30 de
juliol) i el Claustre de la Catedral, on
el pianista Àlex Alguacil (3 de juliol)
oferirà un programa que inclou

l’estrena absoluta d’una obra d’Héc-
tor Parra i la interpretació de dues
partitures inèdites de Mozart i
Brahms recentment descobertes. El
5 de juliol el cicle es trasllada a
l’Auditori de Girona, amb l’actuació
de Josep Pons i la Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya (JONC), i el 7 de
juliol torna a la Catedral amb l’ac-
tuació del mestre de l’orgue Ton
Koopman. Andreas Staier i Ale-
xander Melnikov (11 de juliol, al Tea-
tre Municipal) i Psallentes (13 de ju-
liol, al  Monestir de Sant Daniel) són
altres propostes del cicle, que es
clourà el 14 de juliol al Claustre de
la Catedral amb l’actuació del pia-
nista granadí Javier Perianes, Premi
Nacional de Música 2012. 
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René Jacobs inaugura aquesta nit
a la catedral el Nits de Clàssica

La segona edició del
festival inclou vuit
propostes en diferents
espais de la ciutat de Girona



La presentació de Fitag 2013 va tenir lloc al pati de la Casa de Cultura de Girona.

ANIOL RESCLOSA


