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La galeria d'art El Claustre en-
cetarà la nova temporada amb
una exposició d'obres del pintor,
teòric de l'art i editor Joan Josep
Tharrats (Girona, 1918 – Barcelo-
na, 2001), que, constituint amb al-
tres companys el moviment Dau al
Set, es va convertir a finals de la dè-
cada de 1940 en protagonista d'un
dels trencaments històrics més
estudiats de l'art d'avantguarda.

L'exposició quedarà inaugura-
da divendres dia 12 a la galeria de
Girona amb una vintena de peces
«molt buscades» de l'artista, entre
elles algunes de l'època de Dau al
Set, ha explicat el director d'El
Claustre, Marià Mascort. L'acte
de presentació anirà a càrrec de
Rosa Gil, directora del CaixaForum
Girona.

El muntatge de l'exposició s'es-
tà enllestint amb la col·laboració de
Joan Tharrats, fill de l'artista, que
treballa per mantenir viva l'obra i
la memòria del pare. 

La mostra inclou peces de gran
format firmades per aquest artis-
ta i teòric de l'art nascut al carrer
Nou de Girona, precisament on
tindrà lloc l'exposició. Tharrats,
amb les seves reflexions, va ser
col·laborador setmanal de les pà-
gines del Dominical del Diari de
Girona.

El Claustre va dedicar una ex-

posició a Joan Josep Tharrats en
vida de l'artista. L'antiga Fontana
d'Or de Girona també li va dedicar
una gran exposició. Aquesta d'El
Claustre és la primera mostra des
que va morir, l'any 2001.

Tharrats va entrar el 1947 en
contacte a Barcelona amb diferents
artistes com el filòsof Arnau Puig
Grau, el pintor Joan Ponç, i el poe-
ta Joan Brossa. També va conèixer
Modest Cuixart, Antoni Tàpies i Jo-
sep Vicenç Foix, amb alguns dels
quals va fundar Dau al Set, va or-
ganitzar exposicions i activitats
culturals. 

Tharrats va ser el més directe
editor de la revista Dau al Set. De
fet, se'l considera el fundador de la
publicació, que el setembre de
1948 va donar llum al primer nú-
mero.
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L’artista Joan Josep Tharrats, en una imatge d’arxiu. 

DIARI DE GIRONA

El Claustre recupera
les buscades obres de 
Joan Josep Tharrats
La galeria d’art de Girona enceta la temporada exhibint una 

vintena de peces de qui va ser un dels fundadors de Dau al Set


Tharrats va entrar en contacte
amb intel·lectuals com Puig
Grau, Joan Brossa, Modest
Cuixart o Antoni Tàpies

La catorzena edició del Festival
Internacional de Teatre Amateur
de Girona (Fitag) s’ha tancat amb
més de 7.500 visitants i la partici-
pació de prop de 250 actors de les
comarques gironines que han fet
d’aquesta edició la més participa-

tiva de la seva història, segons els
organitzadors. 

En tots els espais del festival ha
pujat significativament l’assistèn-
cia respecte de les edicions ante-
riors. Molts dels espectacles han
exhaurit les entrades i tots han as-
solit una mitjana mínima del 60 %
d’ocupació. Destaquen els plens
absoluts en les estrenes al Teatre
Municipal, la Sala La Planeta, el
Centre Cívic Barri Vell, i en algunes
funcions al Pati de les Magnòlies i
al pati de la Casa de Cultura, així
com les llargues cues d’especta-

dors als espectacle gratuïts. Les en-
trades de pagament també han
augmentat un 10%. Pel que fa al
FIitag als Municipis, també han
augmentat les mitjanes d’ocupació
en totes les funcions. L’estrena de

Metro al Teatre Municipal El Jardí
de Figueres va arribar al 100 % d'o-
cupació, i La historia de una locu-
ra a Lloret de Mar també va omplir
el teatre.

Una de les propostes amb més

bona acollida d’enguany ha estat
el Microteatre al Museu del Cine-
ma, que ha mostrat obres del grup
d'actors i actrius gironins a uns 500
espectadors. També han omplert
cada dia el petit Fitag i el Fitag El
Galliner. També ha estat un èxit el
Fitag de nits.

L’impuls que s'ha donat als es-
pectacles internacionals ha estat
ben acceptat, tant pels partici-
pants en les tres coproduccions
que s’han estrenat com pel públic
i l’organització avança que serà una
de les línies a seguir l’any que ve.

Cens de companyies
Enguany també s’ha presentat un
cens dels grups de teatre ama-
teur de la demarcació, i que va re-
alitzar el Fitag amb l’Associació
Teatral Amateur Gironina. El cens
ha ajudat que a l’edició d’enguany
hagin participat noves company-
ies de teatre amateur.   
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Creix l’assistència a tots
els espais del festival de
teatre amateur i puja un
10% la venda d’entrades



El Fitag tanca la
catorzena edició
amb 7.500 assistents

Un dels espectacles de Microteatre d’aquesta edició del festival gironí. 
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El cicle de música a Santa Cristina
arriba als 1.300 espectadors

Prop de 1.300 espectadors han
passat pel cicle de concerts orga-
nitzat per l’Obreria de Santa Cris-
tina a Lloret de Mar. Molts eren llo-
retencs, però també hi havia per-
sones vingudes d’arreu de les co-
marques gironines i de Barcelona,
segons els organitzadors. 

Tot i la pluja, uns 150 especta-
dors van veure el concert de clau-
sura a l’ermita de Santa Cristina a

càrrec d’Indira Ferer-Morató i An-
toni Mas. Va ser l’últim dels qua-
tre concerts d’enguany, i que ha
acollit artistes com Joan Dausà,
Maria del Mar Bonet, Borja Pe-
nalba i Mònica Orpí. 

Els concerts amb més assis-
tents van ser el protagonitzat per
Joan Dausà, amb prop de 400 per-
sones, i el de Maria del Mar Bonet
i Borja Penalba, que va arribar als
600 espectadors. 
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Els concerts de Les Nits de Ma-
rimurtra han aconseguit una ocu-
pació mitjana d’unes 170 persones
per recital, el que representa un
83%. El cicle de concerts que acull
cada any el templet de Linné del
jardi botànic de Blanes ha acollit
grups com Blaumut, Cris Juanico,
Halldor Mar, Bruno Oro, Susanna
del Saz o Joan Dausà. També hi ha
tingut el seu espai joves promeses
com els The Free Fall Band i altres
propostes d’arrel més local com Nu

o The Soulbug. 
L’ocupació màxima es va acon-

seguir el dia del concert de tanca-
ment del festival, a càrrec de Joan
Dausà, que va congregar 260 per-
sones. 

A banda de consolidar una pro-
gramació de primer nivell, també
s’ha treballat en la línia de millo-
rar l’experiència del visitant. Així,
s’han habilitat nous espais com el
restaurant de la plaça de Tossa o el
Chill Out de la plaça de Goethe. La
proposta gastronòmica ha anat,

enguany, a càrrec de Minut Zero.  
Pel que fa a la capacitat de la pla-

tea, s’ha millorat la disposició de
l’espai per augmentar lleugera-
ment la capacitat i, sobretot, per fer
que el públic estigués més ample. 

El cicle de concerts Les Nits de
Marimurtra és una iniciativa de la
Fundació Carl Faust, responsable
del Jardí Botànic Marimurtra. Tots
els beneficis que es generen amb
aquesta iniciativa es destinen ín-
tegrament als fins socials de la
Fundació.
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Marimurtra assoleix un 83% d’ocupació


