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COMUNICACIÓ Luís del Olmo
s’acomiada de la ràdio
El periodista va dir adéu després d’entrevistar
ahir a Protagonistas el seleccionador espanyol de
futbol, Vicente del Bosque. 64
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LLETRES Vicenç Pagès guanya el
premi Sant Jordi de novel·la
L’escriptor figuerenc s’imposa amb una història de rabiosa contempora-
neïtat localitzada a l’Empordà, entre Figueres i la Jonquera. 54

El Teatre de Salt presenta la pro-
gramació per a la nova tempora-
da, que de gener a juliol compta-
rà amb 22 espectacles per a tots els
tipus de públics. Grans èxits tea-
trals, joves companyies catalanes,
teatre familiar i clàssics del cinema
són algunes de les propostes que
s’hi podran veure, amb actors i ac-
trius com Jordi Boixaderas, Jordi
Bosch, Montserrat Carulla, Emma
Vilarasau, Lluís Soler o Àlex Mon-
ner, i directors com Sergi Belbel,
Pau Miró, Roger Peña, Ramon
Simó i Iván Morales, entre d’altres.

D’aquesta manera, arribarà a
Salt una de les comèdies de més
èxit de la darrera temporada, El crè-
dit, amb Jordi Boixaderas i Jordi

Bosch, que surt de gira per primera
vegada. També es podrà veure el
musical de més èxit dels últims
temps, T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré. 

També tornarà al Teatre de Salt
Iaia!!, el darrer espectacle de Mont-
serrat Carulla, estrenat a Tempo-
rada Alta amb més de 1.100 es-
pectadors. L’actriu Emma Vilara-
sau hi portarà Els meus poetes,
una lectura poètica musicada dels
autors que l’han acompanyat al
llarg de la vida, com ara Joan Vi-
nyoli, Joan Margarit o Pablo Ne-
ruda. 

Els actors Lluís Soler i Xavier
Boada interpretaran Per un sí o per
un no, un dels espectacles de més
èxit, que va dirigir Josep Maria

Flotats als anys 80, dirigit, en
aquest cas, per Ramon Simó. Fi-
nalment, s’ha programat una de les
primeres funcions després de l’es-
trena a Barcelona del nou mun-
tatge de T de Teatre i Pau Miró Do-
nes com jo.

Enguany, el Teatre de Salt tam-
bé comença un nou projecte per
buscar complicitats amb joves
companyies catalanes que, uns
dies abans, compaginaran la pre-
paració dels seus espectacles amb
xerrades a centres educatius i al-
tres activitats com ara trobades
amb el públic. 

Una d’elles és la companyia
Prisamata, que es diferencia pel
seu mètode de treball i d’organit-
zació, i que incorpora el còmic, el

vídeo i l’agitació 2.0 en la promo-
ció dels seus muntatges. Portarà
dos espectacles: Sé de un lugar,
amb Anna Alarcón, i Jo mai, amb
els actors Àlex Monner i Oriol Pla,
entre d’altres. 

L’altra companyia és Parking

Shakespeare, caracteritzada per
representar, sense escenografia,
ni il·luminació ni sonorització. Hi
presentaran Nit de reis.

A més, el Teatre de Salt propo-
sa sis espectacles familiars, amb el
segell d’El Planter. 
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El Teatre de Salt rebrà Montserrat
Carulla, Emma Vilarasau i T de Teatre

Escena de Iaia!!!, amb Montserrat Carulla.
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La Novena de Beethoven, una de
les simfonies més interpretades,
que acaba amb l’esperat Himne a
l’alegria, es podrà escoltar per pri-
mera vegada dins la programació
estable de l’Auditori de Girona,
de la mà de l’Orquestra Simfònica
de Dinamarca, que debuta a Gi-
rona, amb un luxe d’acompanya-
ment de producció pròpia del Cor
Ibercàmera, sota la direcció de
Mireia Barrera. Rafael Frühbeck de
Burgos dirigirà l’orquestra danesa
el 26 de gener (19h), amb una
programa que inclou la Simfonia
núm. 8 i la Simfonia num. 9 ‘Coral’
del compositor Alemany. 

Josep Maria Prat, director d’I-
bercàmera, va expressar ahir, du-
rant la presentació de la 7a edició
d’Ibercàmera Girona, la seva sor-
presa pel continuat degoteig a l’al-
ça d’abonats, que si l’any passat es
va tancar amb 429, ara ja se’n
compten 451 (+12%), «i no des-

cartem arribar aquest 2014 als
500 abonats», va dir Prat. «És un re-
sultat espectacular, el nostre ob-
jectiu inicial era de 350 abonats»,
va insistir el director d’un cicle que
des del bressol barceloní s’ha ex-
pandit a les ciutats de Girona, Ma-
drid i Vitòria. «L’èxit gironí no el po-
dem atribuir a res més que a la
qualitat i calidesa de l’Auditori de
la Devesa; cap dels grans mestres
i directors ens n’ha malparlat, tot
al contrari, es desfan en elogis i es
recorden d’aquest confortable
equipament». 

Els abonats a l’Ibercàmera Gi-
rona, el gran programa musical
que segueix el gran programa tea-
tral de Temporada Alta, podran
gaudir aquest 2014 de 5 especta-
cles (1 més que l’any passat), en-
tre els quals destaca la presència de
tres grans orquestres, l’esmentada
Simfònica de Dinamarca, la Fil-
harmònica Nacional d’Hongria
(16 de febrer) i l’Orquestra Simfò-

nica Txaikovski de Moscou (18 de
maig). La Nacional d’Hongria ofe-
rirà el Concert de Brandeburg, de
Bach, amb Zoltàn Kocsis, pianis-
ta i director. La Txaikovski porta-
rà un programa amb Txaikovski,
Chopin i Dvorák.

A l’espectacular posada en es-
cena de multitudinàries forma-
cions simfòniques, caldrà afegir
aquest 2014 la presència del pia-
nista xinès Yundi, que ha havia ac-
tuat a Girona, i ara torna (27 abril)
amb obres de Chopin, Schumann
i Beethoven.

A més, les notes de Les quatre es-
tacions de Vivaldi emanaran (9 de
març) dels virtuosos de l’Orques-
tra Barroca Forma Antiqua, sota la
direcció d’Aarón Zapico.

Fora d’abonament, Ibercàme-
ra ha programat tres concerts: Pau
Codina (violoncel) i Marc Heredia
(piano), el 2 de març; Trio Kan-
dinsky, el 23 de març, i Ignasi
Cambra (piano), el 6 d’abril.
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Ibercàmera programa la
«Novena» de Beethoven
i el pianista xinès Yundi

El prestigiós cicle de clàssica preveu tenir 500 abonats a Girona, 
tota una sorpresa que l’organització atribueix a la qualitat de l’Auditori


La jove promesa del piano Yundi.
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