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LLETRES

La Consellera de Cultura inaugura a Castelló
d’Empúries el VIII Fòrum de Patrimoni Literari 

MÚSICA

The Smashing Pumpkins, primer cap de cartell
confirmat del Doctor Music Festival

MÚSICA

Serrat publica 12 CDs en castellà i els seus vinils

� La Consellera de Cultura, Laura Borràs, va oferir ahir la lliçó inaugural
del VIII Fòrum del Patrimoni Literari, que se celebra a Castelló d’Em-
púries. L’acte va comptar amb la participació de Pepus Daunis i Esta-
della, vicerector de Qualitat i Transparència de la UdG; Joandomènec
Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Joan-Elies Adell, director
de la Institució de les Lletres Catalanes; Mariàngela Vilallonga, direc-
tora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles
Fages de Climent de la UdG, Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries
i va estar presidida per la Consellera de Cultura.  DDG GIRONA

� L'històric grup The Smashing Pumpkins és el primer cap de cartell
conirmat del Doctor Music Festival, segons ha anunciat el mateix fes-
tival a través d'una piulada, i actuarà a l'escenari principal el dijous 
de juliol a la nit. The Smashing Pumpkins arribarà a Escalarre després
de passar pel festival Mad Cool de Madrid, on actuarà el divendres 
de juliol. El certamen està ultimant el cartell de l’edició que se celebrarà
del  al  de juliol del  i entre la nòmina d’artistes hi actuaran
«alguns» dels que ja van passar pel festival als anys .  ACN BARCELONA

� Després de llançar en català el passat  d'abril Discografía,  CDs
amb tots els seus treballs en català, Joan Manuel Serrat va publicar ahir
un treball similar però en castellà, a més de tots els seus vinils, informa
Sony en una nota. Aquesta nova Discografía és, segons la companyia
discogràica, «una agulla sensacional» a un any en el qual s'ha embarcat
en la gira «Mediterraneo Da Capo» amb més d'un centenar de concerts
a Espanya, França i Llatinoamèrica.  EFE MADRID

Un moment de l’acte inaugural. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Breus

MÚSICA

Carles Coll estrena una versió lliure de l’obra de
Fages de Climent «La balada del sabater d’Ordis»

El músic i compositor Carles Coll presentarà demà diumenge a la
Sala Municipal de Castelló d’Empúries (h) un musical en versió lliure
basat en el llibre de poemes La balada del sabater d’Ordis, de Carles
Fages de Climent. L’estrena s’inclou en els actes del è aniversari de
la mort de l’escriptor. Dirigit per Jordi Coromina, l’espectacle compta
amb un elenc encapçalat per Joan Massotkleiner, Quim Mandado (ex-
Sangtraït), la soprano Clara Valero i la jove cantautora Aina Cunill, a
més de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries, el grup de dansa El
Paller Inkiet i el Cor de l’Empordà. Enric Matarrodona en el paper del
Sabater i Maria Rosa Oliveras encarnant Lídia de Cadaqués acabaran
d’arrodonir la posada en escena, sense oblidar Martín Rodríguez, ba-
teria de Sangtraït.  DDG GIRONA

EFE/DdG BARCELONA

� La pel·lícula Miss Dalí, del di-
rector català Ventura Pons, ha es-
tat acceptada per la Academy of
Motion Picture Arts and Sciences
per optar als Oscars en les catego-
ries de millor pel·lícula i millor di-
rector, entre d'altres, segons ha in-
format la productora Els ilms de
la Rambla, responsable del llarg-
metratge.

La pel·lícula explora la història
de l'artista Salvador Dalí des del
punt de vista de la seva germana
Anna María, paper interpretat per
l'actriu gal·lesa Siân Phillips, qui
durant els  minuts de pel·lícula
revelarà «detalls de la vida de Dalí
desconeguts ins a la data per al
gran públic», en paraules de la crí-
tica de cinema de Nosolocine, He-
lena García.

Rodada en anglès, català, cas-
tellà i francès, Miss Dalíse centra
sobretot a Cadaqués, i ha comp-
tat amb la participació dels actors
Claire Bloom, l'amiga que ila la
narració al costat de Phillips, Eu-
làlia Ballart, convertida en la jove
Anna Maria, Joan Carreras, encar-
nant a Dalí, i Josep Maria Pou, re-
presentant el pare de l'artista, en-
tre d'altres.

Pons ha resumit la seva pel·lí-
cula com «una tragèdia grega, la
de dos germans que s’estimen ins
que una dona (Gala en aquest
cas) s’hi posa pel mig» i provoca
una ruptura entre els dos que arri-
ba a durar  anys.

Anna Maria Dalí va ser la pri-

mera musa i conident de Salva-
dor Dalí durant la seva infantesa
a Figueres i Cadaqués, ins al mo-
ment en què el pare dels dos envia
el seu ill a estudiar art a Madrid,
a l'Acadèmia de Belles Arts de San
Fernando, on va fer amistat amb
artistes de la talla de Federico Gar-
cía Lorca i Luis Buñuel. Dalí co-
mença a distanciar-se de la famí-
lia i a renegar d'ella després de co-
nèixer Gala el  i comença a
experimentar la fama, i va arribar
a escriure frases com: «Cada matí
escupo per plaer sobre el retrat de
la meva mare»,  provocant que el
seu pare canviés el seu testament
ins a vuit ocasions motivat per
les constants baralles amb el seu

ill.

La pel·lícula «Miss Dalí», 
de Ventura Pons, ha estat
acceptada per optar als Oscars
El film explora la història de l’artista Salvador Dalí des del punt de vista
de la seva germana, Anna Maria, interpretada per l’actriu Siân Phillips

 Els cantaires de la coral Saba Nova han volgut expressar el seu agraïment al públic que diumenge passat, 25 de no-
vembre, gairebé va omplir el Teatre Municipal de Girona pel concert de commemoració dels seus 50 anys, així com a les
personalitats que hi van assistir. Fonts de la coral han fet extensiu l’agraïment també als nombrosos exmembres de la
coral que van respondre a la crida per participar-hi. Igualment reiteren el seu reconeixement a la directora, Roser Bus-
quets, «per aquests 50 anys de dedicació a l’ensenyament del cant coral i a la transmissió dels seus innombrables va-
lors». A la fotografia, la seixantena de cantaires que van omplir l’escenari, amb la seva directora.

La Coral Sava Nova agraeix la participació al concert del 50è aniversari

CORAL SAVA NOVA

Claire Bloom, Siân Phillips i Mercè Pons. ROSANA VIDAL

LA PEL·LÍCULA


