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Una de les formacions més co-
bejades pels melòmans de la mú-
sica clàssica, l’Orquestra Simfòni-
ca de Berlín, actuarà per primera
vegada en la historia a Girona el
proper 1 de març, amb un pro-
grama de Brahms (Concert per a
violí, en Re major, op 77) i Rach-
màninov (Simfonia núm 2, en Mi
menor, op.27), sota la batuta del di-
rector Dimitrij Kitajenko.

Com si els astres s’haguessin ali-
neat, el so filharmònic centreuro-
peu més excels arribarà en un tri-
plet de formacions i, a més de la
Simfònica de Berlín, aquesta pri-
mavera també faran el seu debut
històric a Giron l’Orquestra Sim-
fònica de la Ràdio de Viena (19 d’a-
bril) i l’Orquestra Simfònica de la
Ràdio de Colònia (7 de juny).

Els tres gegants de la clàssica ar-
ribaran al nou cicle Ibercàmera, tal
com es va revelar ahir en una roda
de premsa a l’Ajuntament de Gi-
rona per presentar la programació
municipal d'arts escèniques per al
primer semestre del 2015. 

Aquesta programació inclourà
29 espectacles de teatre i més de 35
concerts, repartits entre el Teatre
Municipal, La Mercè, l'Auditori
de Girona i l'Espai Marfà. Les en-
trades –més de 12.000– es posaran
avui a la venda.

El programador de música clàs-
sica de l’Auditori, Víctor Garcia
de Gomar, va destacar l’augment

del nombre d’orquestres que do-
narà un «color especial» a una
programació que, a més de les
tres cireretes esmentades, tindrà
espectacles d’excepció com la pa-
rella Raquel Andueza i Xavier Sa-
bata, dues de les veus més desta-
cades de l’actualitat; l’Orquestra
Barroca Catalana interpretant la
Passió segons Sant Mateu; o el
prestigiós guitarrista Milos, que
torna a visitar Girona, acompany-
at en aquesta ocasió de la GIOr-
questra.

Segons Víctor Garcia, amb les
propostes de gener a juny «s’hau-
ran interpretat a Girona un 80% de
les obres indispensables de la mú-
sica clàssica». 

Serrat, Sharon Corr i...
En la programació de música mo-
derna destaquen propostes en ex-
clusiva com les de Joan Manuel
Serrat, que presentarà en exclusi-
va a les comarques gironines el seu
darrer treball; Sharon Corr, la líder
de The Corrs, que oferirà un con-
cert únic a Catalunya; la singular
proposta de Maceo Parker & Gi-
rona Jazz Project, o la fi de gira del
músic de Sant Celoni Joan Colo-
mo. 

A més, també passaran per l’Au-
ditori propostes d’alt nivell de l’es-
cena estatal, com Sr. Chinarro, Is-
mael Serrano o Rafael Amargo; ar-
tistes internacionals de primera fila
com Richard Bona o Slixs, una de

les formacions capdavanteres en
l’escena internacional de música a
cappella, sense oblidar l’escena
local, on destaca l’actuació The
Gramophone All Stars, Smou-
molnö, el nou projecte dels ex-
músics de Ja T’ho Diré, o Cabo San
Roque. 

D’altra banda, el públic teatral
més fidel podrà escollir assistir a La
extraña pareja, L’orfe del Clan dels
Zhao, Prendre partit (amb Josep

Maria Pou), Conversaciones con
mamá, o Fedra (amb Emma Vila-
rasau).

Per al més innovador hi haurà
expectacles com Indomador i per
al de públic de teatre de text clàs-
sic i de contemporani, obres com
Purga, L’última trobada o Pensa-
ments secrets.

El teatre musical estarà repre-
sentat per Germans de Sang i Con-
certo a tempo d’umore. També hi

ha propostes de dansa (Capricis),
de circ (F.I.R.A) i d’humor (Peyu). 

A més, durant el primer se-
mestre del 2015 visitaran el Teatre
companyies històriques del pan-
orama català (Comediants) o cas-
tellà (Teatro de la Abadia) i nous
projectes vinculats a la creació
autòctona (Lliures o morts o A pas
de poetes.). L’òpera serà present
amb Turandot, i el ballet, amb
Butterfly.
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Triplet de clàssica: les Simfòniques de
Berlín, Viena i Colònia debuten a Girona

Serrat, «La extraña pareja», Josep Maria Pou, Sílvia Pérez Cruz i Emma Vilarasau són a la nova programació del 2015

Girona ha fet un pas per apropar
la cultura al ciutadà amb el llan-
çament d’una targeta que ofereix
descomptes en arts escèniques,
entrades reduïdes a museus i ci-
nemes, i que també serveix com a
carnet de la xarxa de biblioteques.

La ciutat ha creat el Club Giro-
na Cultura, una iniciativa que es
materialitza amb una nova targe-
ta unificadora que vol ser el pas-
saport a la pàtria de la cultura, i que

han subscrit empreses privades
com Ocine i Cinemes Albéniz,
mentre el Festival Temporada Alta
està en negociacions.

L'objectiu és que a partir d'ara
els avantatges per als socis (el club
és obert a tothom) creixin amb no-
ves ofertes; no només del sector
públic, sinó també del privat.

«Hem fet un salt qualitatiu amb
una oferta pensada, sobretot, per
al ciutadà», va dir ahir l'alcalde,
Carles Puigdemont.

La nova targeta es pot rebre a
casa donant-se d’alta a partir d’a-
vui presencialment o bé per In-
ternet per un cost de 2 euros.

Els avantatges que tenien els jo-
ves d'entre 16 i 25 anys s’incorpo-
ren a la nova targeta. 

Tots els socis tindran un des-
compte del 20% en la compra
d’entrades per als espectacles del
Teatre Municipal o l'Auditori. 

En el cas dels museus, hi entra-
ran de manera gratuïta o pagant
només la meitat del tiquet. I si s'a-
costen a veure una pel·lícula al
Truffaut, Ocine o Cinemes Albéniz,

pagaran entrada reduïda de dilluns
a divendres.

L'objectiu és que, a partir d'ara,
els avantatges per als socis del Gi-
rona Cultura es vagin ampliant
amb noves ofertes del sector públic
i del privat. 

El responsable de l’àrea muni-
cipal de Cultura, Narcís Casassa, va
explicar que es tracta d’una targeta

intel·ligent que porta un xip que es
vincula a les entrades adquirides
i ja no cap portar-les impreses.

La targeta integrarà altres tar-
getes, com el carnet de bibliote-
ques o el Qltura Jove. L’Ajuntament
vol incorporar prestacions de tar-
geta moneder i que serveixi per a
usar la Girocleta o bé fer tràmits
amb administració electrònica.
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La targeta Girona Cultura neix amb
descomptes a teatres, museus i cines

L’Ajuntament llança a
partir d’avui un «passaport»
que d’entrada rebaixa els
preus en un vint per cent



Sánchez, Casassa, Puigdemont, Garcia i Morera. 
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Dmitrij Kitajenko dirigirà la interpretació de la «Simfonia núm. 2» de Rakhmàninov.
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