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La Maria i en Jose van celebrar el 60 aniversari de noces amb la família.
Gràcies per la sorpresa, molts petons!

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48H.
D’ANTELACIÓ A fets.diaridegirona@epi.es

AVUI FELICITEM

Una altra vegada, els companys de la Panasonic ens retrobem per no oblidar
la gran família que érem.

DdG GIRONA

■ Prop de . persones han
passat enguany per la a edició
del Festival Internacional de Tea-
tre Amateur de Girona. L’episodi
de pluges de la setmana passada
va ser clau perquè fins a .
persones visitessin les  funcions
de teatre programades a Girona,
Campdevànol, Lloret de Mar, Fi-
gueres, Llançà, Maçanet, Sant Gre-
gori, Sant Jordi Desvalls, Sant Pere
Pescador i Vidreres.  Martí Perafe-
rrer, director del FITAG explica que
«tot i que al principi les pluges po-
dien semblar una mala notícia,
s'han convertit en una oportunitat
que hem aprofitat. Hem tingut es-
pectadors nous que no s'havien
acostat mai al festival a causa de la
bonança estival d'altres edicions».
A més, comenta que s’han pogut
canviar d’ubicació fins a  de les
 funcions programades a l’aire
lliure, de manera que la programa-
ció general n s’ha vist afectada.
Cuba, el país convidat en aquesta

edició del festival, va estrenar a
Sant Jordi Desvalls l’obra En serio
soy yo de la companyia Cuntero
Soy. L’organització ja ha anunciat
que l’any vinent serà Xile el país
que portarà les arts escèniques als
escenaris de Girona.

La pluja «beneeix» el FITAG
amb quasi 13.000 assistents

L’organització diu
que el mal temps dels
últims dies ha
contribuït a l’augment
d’espectadors Xile
serà el país convidat en
la propera edició

El públic omple la inauguració del
FITAG. FITAG

DdG BERLÍN

■Bono, cantant de la banda U, es
va quedar completament sense
veu durant el concert que el grup
oferia dissabte a Berlín. Ja des de
les primeres cançons de la nit, l'in-
tèrpret irlandès, de  anys, dona-
va mostres que tenia dificultats per
cantar i seguir el ritme de l’espec-
tacle: es va aturar en diverses oca-
sions per beure d'un termo, però
continuava interpretant les can-
çons. No va ser fins que va arribar
a Beautiful Day,   una cançó que va
acabar d’interpretar amb prou fei-
nes un murmuri, que es va quedar
completament mut i va demanar
disculpes al públic de manera gai-
rebé inaudible: «Crec que no puc
seguir. No seria correcte amb vo-
saltres». Immediatament després
d’aquestes paraules, el recital es va
cancel·lar. La banda va emetre ahir
un comunicat, signat pels altres
tres integrants del grup, Adam
Clayton, Larry Mullen i The Edge,
que insistia en el fet que el cantant
havia patit «una completa pèrdua
de veu», però no donava més de-
talls sobre l'estat de salut del can-
tant i només indicava: «No sabem
què ha passat i estem buscant con-
sell mèdic». El comunicat agraïa la
comprensió dels seus fans i el su-
port que van mostrar cap a la ban-
da, que va assegurar que donarien
més informació aviat. 

Bono es queda
sense veu cantant
«Beautiful Day»
en un concert de
la banda a Berlín


