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El claustre de Palamós dis-
posarà en breu de protec-
ció administrativa de la
Generalitat de Catalunya,
que preservarà el conjunt
per la via de la catalogació.
El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ha en-
carregat al Departament
de Patrimoni Cultural que
iniciï aquest procés per
evitar que una part o la to-

talitat del claustre pugui
sortir del país “si fos el
cas”, i per fixar un règim
de visites al conjunt patri-
monial. Es tracta d’una
protecció “al nivell més
elemental”, que es farà
mentre la Generalitat es-
pera el segon dictamen so-
bre l’autenticitat del claus-
tre, encarregat pel depar-
tament el mes d’agost al
catedràtic i exdirector ge-
neral de Patrimoni
Eduard Carbonell. Sobre
la resolució definitiva del
segon dictamen tècnic
–encarregat després que
informacions indepen-
dents donessin credibili-
tat a la possible autentici-

tat del conjunt–, Masca-
rell no ha volgut revelar en
quin sentit avança, i ha
subratllat la importància
de saber “de què estem
parlant” pel que fa al claus-
tre de Palamós. Pel conse-
ller, la “intrahistòria”
d’aquest conjunt monu-
mental és tan complexa
que encara no es pot “des-
cartar ni donar per supo-
sat res”. En tot cas, i en es-
pera que s’avaluï definiti-
vament l’autenticitat del
claustre d’estil romànic de
la finca del Mas del Vent, el
conjunt quedarà protegit,
de facto, per la catalogació
prèvia que ara formalitza-
rà la Generalitat. ■
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Detall d’un dels capitells del claustre ■ LLUÍS SERRAT

Malgrat el poder d’atrac-
ció de Temporada Alta, el
Teatre de Bescanó –que
també programa especta-
cles dins el festival– ha
aconseguit a base de la
imaginació fer-se un lloc
destacat en el panorama
de les arts escèniques. La
seva programació, variada
i per a tots els gustos, ha
reeixit a l’ombra dels
grans teatres de la capital
gironina i de la veïna Salt a
base d’imaginació i enginy.
Dos requisits indispensa-
bles per als temps que cor-
ren i que, vistos els resul-
tats a Bescanó, donen el
seu fruit.

Així, després del ressò i
l’èxit de la campanya de
les pastanagues, tan imi-
tada arreu, l’han tornat a
encertar amb Tria el preu,
nom de la iniciativa que ha
consistit en una promoció
en què s’ha rebaixat el
preu de 15 dels 21 especta-
cles programats i de la
qual s’han venut la totali-
tat d’entrades (en total,
3.100). La idea ha consis-
tit que qui ha fet la compra
més aviat ha aconseguit
un estalvi de fins al 65%,

que ha anat variant fins al
45% de descompte a mit-
jan setembre.

El director del Teatre de
Bescanó, Quim Marcé, va-
lora molt positivament
aquesta campanya que,
tal com assegura, de ben
segur es repetirà. Entre al-
tres dades positives, Mar-
cé ha detectat que el 82%
de la gent que ha comprat
entrades ho ha fet de dos o
més espectacles diferents,
un fet que demostra que la
reducció del preu no com-
porta simplement un es-
talvi econòmic sinó també
la satisfacció dels especta-
dors en poder veure més
funcions per un mateix
preu.

Per a tots els gustos
Pel que fa a la programa-
ció, que s’enceta aquest
dissabte amb una estrena,
Paradís, a càrrec de Divi-
nas, consta de 20 especta-
cles i 27 funcions que tin-
dran lloc durant els pro-
pers quatre mesos. Marcé
destaca que la programa-
ció està pensada “per tal
que tothom hi pugui tro-
bar el seu espectacle, des
de l’adult amant de la co-
mèdia i l’humor, fins al qui
li agradi el thriller o les
obres compromeses so-
cialment, i també esplèn-
dids espectacles familiars
i infantils, amb un lloc des-
tacat per a la música”.

Encara hi ha entrades a
la venda de la majoria d’es-
pectacles, alguns pen-
dents d’obrir noves fun-
cions si s’esgoten aviat. ■
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Nou èxit teatral a Bescanó

Es cancel·la el
concert de Peret a
l’Auditori

El director de la Fundació Ra-
fael Masó, Jordi Falgàs, ha es-
tat convidat a pronunciar una
conferència sobre Rafael Ma-
só i l’arquitectura del noucen-
tisme a la Universitat de Stan-
ford (EUA). L’acte tindrà lloc
el dia 3 d’octubre. ■ J.C.L.

Conferència sobre
Rafael Masó, a
Stanford
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Per causes alienes a l’Auditori
de Girona, l’empresa promo-
tora del concert de Peret ha
decidit cancel·lar l’actuació
del músic prevista per aquest
dissabte, 28 de setembre, a
les 21 hores. El promotor, l’as-
sociació Inoid Collective, ha
decidit cancel·lar el concert
per motius logístics i organit-
zatius. ■ REDACCIÓ


