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Girona acollirà del 14 al 26 de ju-
liol una nova edició del Festival de
Guitarra. Més de vint concerts,
sis tallers musicals i activitats di-
verses serviran de nou per pro-
moure la música feta amb guitar-
ra a la ciutat. 

Big Mama Montse i Maurizio di
Fulvio Trio són els caps de cartell
de l’edició de 2015 d’un festival que
presentarà molts altres artistes.
Nit de Blues és el títol de l’espec-
tacle en el qual Big Mama, que ac-
tuarà el 23 de juliol al Sunset Jazz
Club acompanyada del mestre
guitarrista Riqui Sabatés, per re-
crear el que ells anomenen «una
nit de blues i swing apassionat i
sense etiquetes».

Maurizio di Fulvio Trio i el seu
elegant so instrumental encap-
çalen també el festival. La seva ori-
ginal posada en escena, que mes-
cla cultura musical africana i llati-
noamericana, es podrà contem-
plar el 21 de juliol a la Casa de Cul-
tura de Girona.

La 12a edició del festival es
manté fidel als seus orígens i a la
voluntat d’«esdevenir un referent
com a plataforma del joves ta-
lents del territori així com de pro-
moure una xarxa d’intercanvi amb
festivals nacionals i internacio-
nals», van explicar ahir en la pre-
sentació, feta a l’Ajuntament.

La tinenta d’alcalde i regidora en
funcions d’Ocupació i Empresa

de l’Ajuntament de Giro-
na, Marta Madrenas, va
remarcar que «aquest
festival no suposa
només la presen-
tació d’una pro-
gramació d’artis-
tes de rellevància
internacional sinó
també el fet de pro-
moure i fer visibles
nous valors i artistes del

territori». Per la seva banda,
el director del festival,

Josep Manzano, va
posar èmfasi en la
«diversitat d’estils»
que es podrà veu-
re els dies del fes-
tival i la participa-

ció d’artistes inter-
nacionals provinents

de països com Mèxic o
Itàlia.

El tret de sortida del festival
serà una gala benèfica que, sota el
nom de Guitarra Solidària, porta-
rà al Teatre Municipal artistes com
Damià Olivella, Cesk Freixas, Judit
Neddermann o Gemma Humet.
La gala, que tindrà lloc el 14 de ju-
liol, està organitzada de manera
conjunta entre la Fundació On-
colliga i l’Ajuntament de Girona.

Enguany també tindrà lloc el II
Concurs de Guitarra Josep Ferrer,

que serveix com a plataforma de
llançament per a guitarristes ama-
teurs; es farà un concert recupe-
rant música de guitarra del segle
XX, i es portarà a terme una col·la-
boració amb el festival Nits de
Clàssica.

Un altre concert del festival l’o-
ferirà José Luis Morilla. Aquest
espectacle, que es farà el dia 15 de
juliol a la Casa de Cultura, porta
per títol: Recuerdos de la Alhambra.
Guitarra espanyola amb sabor an-
dalús. Joan Furió Vivas serà el te-
loner. 

El mateix dia 15, al bar El Cercle,
tindrà lloc la presentació del CD de
pop-rock Eyes in the eerie, a càrrec
de Terry Patrick Ryan.

El dia 16 actuarà l’argentí Carlos
Dorado amb l’espectacle Entre
balades i tangos, a la Casa de Cul-
tura, i el dia 17 hi haurà un concert
de música clàssica de guitarristes
gironins i, més tard, a la plaça del
Pou Rodó, la presentació del CD de
jazz Epokhé, de Dani Comas. 

Fraizer (rock), Frank Crespo
(pop-rock), Alfred Fernàndez (mú-
sica antiga), Amonaster (flamenc),
Danols (clàssic i rock) i Real Duo
(clàssic) són altres dels artistes
que passaran pels escenaris del
Festival de Guitarra. 

Els preus de les entrades os-
cil·len entre els 10 i els 15 euros, en-
cara que alguns espectacles tenen
entrada gratuïta, i un fins i tot va a
«taquilla inversa». 
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Big Mama Montse i Maurizio di Fulvio Trio
actuaran al Festival de Guitarra de Girona

Una vintena de concerts tindran lloc a Girona del 14 al 26 de juliol, a més de diversos tallers i classes magistrals

Josep Manzano i Marta Madrenas presenten el festival. 
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CONCERT INAUGURAL 

El concert
inaugural serà una
gala solidària per

recaptar fons per la
lluita contra el

càncer

Maeva edicions acaba de reedi-
tar, quan es compleixen 45 anys de
la seva publicació, Celtiberia show,
un clàssic de l'humor espanyol, del
difunt Luís Carandell, qui va ser
considerat com un dels millors
cronistes parlamentaris del segle
XX. L'edició que ara arriba a les lli-
breries, a un preu especial de 9,90
euros, compta amb un pròleg del
televisiu Pablo Motos, qui mai va
tenir tracte amb Carandell, però de
qui diu va ser »segurament la pri-
mera persona a la qual vaig ad-
mirar». Considera que alguna cosa
els connecta i que va ser el perio-
dista barceloní, que va morir el
2002, qui va despertar en ell el seu
costat més curiós.
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Reediten 45 anys
després «Celtiberia
show», de Carandell 

LLETRES

L'autora de la sèrie Cinquanta
ombres, I.L. James, va anunciar ahir
que el proper 18 de juny es publi-
carà Grey, una versió de la prime-
ra novel·la de la trilogia eròtica des
del punt de vista del seu protago-
nista masculí, el jove magnat
Christian Grey.

«Christian és un personatge
complex, i els lectors sempre han
estat fascinats pels seus desitjos i
motivacions, i pel seu passat tur-
bulent. A més, com sap tothom
que ha tingut una relació, hi ha
dues versions per a cada història»,
va explicar l'autora britànica en un
comunicat de l'editorial nord-
americana Vintage Books. Per ella
és «un plaer» tornar a escriure.
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La nova versió de
«50 ombres» tindrà
l'òptica de Grey

LLETRES

El nombre de companyies de
teatre a Catalunya va passar de 721
a 783 entre el 2013 i el 2014, men-
tre que les companyies de dansa
van créixer de 131 a 140. Són algu-
nes de les dades més rellevants en
clau catalana que s'extreuen de
CULTURAbase, la base de dades del
Ministeri d'Educació, Cultura i Es-
ports del Govern espanyol, que in-
dica que arreu de l'Estat la xifra de
grups teatrals ha crescut en un
12,1% i els de dansa en un 2,6%.

L'estudi apunta, a més, que s'han
creat a Catalunya cinc nous festivals
de teatre, tot i que s'ha mantingut in-
alterable el nombre d'espais escè-
nics teatrals, amb 377. D'aquests,

229 són de titularitat pública, 144
privada i 4 o bé no consten o són de
gestió «mixta».

Pel que fa a l'aforament, un total
de 191 sales tenen espai per a una
franja d'entre 201 a 500 espectadors,
el més habitual a Catalunya. Segu-
eixen els teatres que tenen una ca-
pacitat per acollir de 101 a 200 es-
pectadors (66 sales); de 501 a 1.000
(58), de 50 a 100 (29) i les d'un afo-
rament per a més de 1.000 espec-
tadors, que sumen 18.

Hi ha dues sales a Catalunya
que poden donar cabuda a un mà-
xim de 50 espectadors, i n'hi ha 13
de les que no es tenen aquestes da-
des. CULTURAbase també asse-
nyala que entre el 2013 i el 2014 van

sorgir cinc nous festivals teatrals,
passant de 77 a 82.

L'estudi fet públic pel Ministeri de
Cultura apunta una evolució as-
cendent en el nombre de sales de
concert a Catalunya. De les 82 al
2010 als 92 del 2014. Del total, 50
són de titularitat pública, 25 priva-
da, 3 de gestió mixta i les 14 restants
no consten.

L'estudi revela que els cors són les
entitats musicals més presents a Ca-
talunya, amb 670 registrades. I un
de cada quatre cors a l'estat espa-
nyol és català, ja que representen
gairebé el 25% del total. Val a dir que
la següent comunitat autònoma, en
aquest cas el País Basc, compta
amb només 292.
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Catalunya té 62 noves companyies
de teatre i 9 de dansa des del 2014


