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En el marc del programa co-

El periodista i documenta-

L’escr iptora f ranquesina 

marcal de prevenció de les dro-
godependències de l’Alt Em-
pordà, el Consell Comarcal ha 
organitzat la 15a edició del con-
curs de cartells del Dia Mundial 
sense Tabac, adreçat als alum-
nes d’ESO dels centres educa-
tius de la comarca. Sota el lema 
“Bonic per fora, nociu per dins”, 
els cartells participants s’han 
de  presentar a la seu del Consell 
Comarcal abans del 23 de maig, 
a les 2 del migdia.n

lista Manel Alaió i Manubens 
presentarà aquest diumenge, a 
2/4 de 12 del migdia, a la sala del 
Trull de Cistella, els tres nous 
llibres d’història local Esglési-
es, capelles i ermites de Ciste-
lla i Vilaritg, Evolució urbanís-
tica i demogràfica de Cistella 
s. X-XIX, i Senyors i pagesos de 
Cistella i Vilaritg. En l’acte, l’au-
tor explicarà els diversos aspec-
tes tractats en cadascuna de les 
obres.n

Carme Ballús presentarà di-
vendres, a les 8 del vespre, a Lli-
bres Low Cost, de Figueres, la-
seva darrera obra, Amor, dei-
xa’m dormir, un recull de relats 
curts basat en una sèrie de si-
tuacions quotidianes resoltes 
amb una bona dosi d’humor 
negre i de crítica social. Anirà 
acompanyada de l’acordionista 
Fidel Membrive i l’escriptora fi-
guerenca Montserrat Segura.n
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Convoquen una 
nova edició del 
concurs de cartells 
contra el tabac

El periodista Manel 
Alaió presenta 
tres nous llibres 
d’història local

Carme Ballús 
presenta ‘Amor, 
deixa’m dormir’ a 
Llibres Low Cost

Coincidint amb la celebració 
del seu trentè aniversari, el Fes-
tival Castell de Peralada ha creat 
el Campus Peralada, un projecte 
educatiu que té l’objectiu d’apro-
par la cultura i l’art als més joves. 
Durant el campus, , que es va pre-
sentar dijous passat al saló de des-
cans del Teatre Municipal de Gi-
rona, els participants assistiran 
a diversos espectacles com el re-
cital de piano de Lang Lang, l’es-
pectacle de dansa d’Ailey II, l’as-
saig general de la nova producció 
del Festival, l’òpera Turandot, el 
concert de Ezio Bosso o el recital 
Albert-Alberto d’Alberto García 
Demestres i Albert Guinovart. 
Durant els assajos i les classes, els 
participants podran conversar 
també  amb els artistes i compar-
tir experiències professionals.

 Podran participar al campus 
alumnes de diversos centres ofi-
cials de música o dansa de les co-
marques gironines, i en aques-
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El Festival Castell de Peralada 
crea un campus d’estiu per a joves
Va dirigit a estudiants de música i dansa de les comarques gironines que podran assistir als assajos i 
espectacles dels artistes participants a la trentena edició del certamen, amb una clara vocació educativa 

educació. es VA pResentAR A giRonA en el mARc de ‘giRonA, temps de floRs’Y

presentaCió. pere Vila, isabel suqué, Marta Madrenas i Oriol aguilà

COnfliCte de parella. És el tema central de la comèdia
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ta primera fase del projecte, es 
comptarà amb la participació 
de diferents institucions i equi-
paments de Peralada, Figueres i 
Girona. També s’hi han previst 
activitats dirigides als nens que 
participin al casal d’estiu organit-
zat per l’Ajuntament de Peralada, 
amb l’objectiu de despertar la cu-

riositat dels infants, fer-los des-
cobrir la música, participar en la 
seva formació intel·lectual i po-
tenciar-ne la sensibilitat. 

Segons va explicar durant  la pre-
sentació el director del Festival 
Castell de Peralada, Oriol Aguilà, 
«ens trobem just en l’embrió d’un 
projecte que el que fa és ordenar 

iniciatives que Peralada ja feia 
en el passat. Sempre ens ha preo-
cupat que la gent del país pogués 
viure el festival de primera mà, i 
amb aquest campus ordenem ai-
xò i progressivament, d’una for-
ma modesta, anirem creant nous  
continguts perquè els nens i els 
joves gironins puguin viure el fes-
tival de ben a prop”. La voluntat, 
segons Aguilà, és que “el festival 
tingui una funció educativa més 
gran de la que ja té i que els que 
vulguin dedicar-se, en un futur, 
a les arts escèniques puguin tenir 
una plataforma per poder acos-
tar-se i viure de prop aquest gè-
nere”.

La presentació d’aquest projec-
te es va fer a Girona perquè preci-
sament el Festival Castell de Pe-
ralada és present des de dissabte 
i fins al proper 15 de maig al festi-
val Girona, Temps de Flors, amb 
un muntatge f loral del grup Te-
tris, en homenatge a l’òpera Tu-
randot, de G. Puccini, al pati de 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat.n

L’Escola d’Estiu de Glosa, 
que es farà a Espolla del 5 al 9 
de juliol, coincidint amb la 14a 
Trobada de Cantadors, i anirà 
dedicada als romanços, ja ha 
obert el període d’inscripcions 
per participar en la seva cin-
quena edició. Organitzada per 
l’associació de foment del glo-
sat Cor de Carxofa, l’Associació 
Cultural La Fraternal i l’Ajun-
tament d’Espolla, l’escola d’es-
tiu ofereix als alumnes classes 
dedicades a l’aprenentatge de 
la cançó improvisada, segons 
diferents nivells, i també acti-
vitats lúdiques i participatives. 
A més a més, els alumnes de 
l’escola poden escollir diversos 
itineraris formatius segons els 
seus interessos: treballar la di-
dàctica de la cançó improvisa-
da, l’acompanyament musical 
de la glosa, el treball d’escena o 
la creació poètica.n
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Obertes les 
inscripcions a la 
cinquena Escola 
d’Estiu de Glosa

Amb referents al cap com Ay! 
Carmela de José Sanchís Sinis-
terra, El viaje a ninguna parte de 
Fernando Fernan Gómez o Mi-
netti de Thomas Bernhard va néi-
xer You Say Tomato, una comè-
dia intensa i profundament hu-
mana que arriba divendres, a les 
9 del vespre, a la sala La Cate de 
Figueres. A l’obra, escrita pel jove 
dramaturg  Joan Yago i dirigida 
per Joan Maria Segura Bernadas, 
el diàleg còmic i la música lleu-
gera construeixen una ref lexió 
desacomplexada sobre el sentit 
real de l’art en el món en què vi-
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La Cate porta la comèdia ‘You say 
tomato’, de Joan Yago, a Figueres
Escrita pel dramaturg Joan 

Yago i dirigida per Joan 

Maria Segura Bernadas, 

té com a eix central el 

conflicte de parella
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vim, sobre la felicitat i la satisfac-
ció en les relacions de parella i, 
en general, sobre tot allò que ens 
trobem el dia que deixem de ser 
joves, que deixem de tenir tota 
la vida per davant i que ens ado-
nem que, si no fem alguna cosa 
per evitar-ho, la nostra vida serà 

així fins als últims dies de la nos-
tra existència. La trama és senzi-
lla: una parella que ha sacrificat 
la seva vida pel somni de triom-
far amb un duet musical es prepa-
ra per a una nova actuació men-
tre es planteja el seu futur. Són 
feliços? Val la pena continuar? n


