
Diari de Girona ■DIVENDRES, 13 DE FEBRER DE 201536

Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

Els ajuntaments de Palafrugell i
Torroella de Montgrí, i la Fundació
Vila Casas, van presentar ahir un
acord amb Bitò Produccions per
portar dos espectacles del festival
Temporada Alta a les vies empor-
daneses.

Quan el director del festival,
Salvador Sunyer, va fer la valoració
de la darrera edició ja va avançar
la intenció d'estendre la cita més
enllà de Girona. El festival ha
comptat amb la complicitat de la
Fundació Vila Casas, que patroci-
narà els dos espectacles que es po-
dran veure a l'Espai Ter de Tor-
roella i el Teatre Municipal de Pa-
lafrugell. 

El festival encara no sap què hi
programarà, però el director ja ha
avançat que seran espectacles de
creació contemporània per a un
públic ampli. «La intenció és que
amb el temps es converteixin en
dues subseus amb personalitat
pròpia», ha manifestat Sunyer.

En aquest sentit, el director
també ha dit que el que neix com
una col·laboració tímida amb no-
més dos espectacles espera que
vagi a més i que en uns anys ja si-
guin diverses les creacions que
es puguin veure a l’Empordà. 

El festival aposta  perquè ca-
dascuna de les ciutats s'especialitzi
en un tipus concret d'espectacle
contemporani. Per tant, no és d’es-
tranyar que Bitò s’hagi entès amb

la Fundació Vila Casas, especia-
litzada en art contemporani i que
disposa de dos espais a aquestes
poblacions: Can Mario dedicat a
l'escultura contemporània a Pala-
frugell i el Palau Solterra de foto-
grafia contemporània a Torroella
de Montgrí. 

L'alcalde de Palafrugell va des-
tacar  durant l'acte protocol·lari de
firma de conveni a la seu de la Fun-
dació Vila Casas a Torroella de

Montgrí, el Palau Solterra, la im-
portància de la cultura «no només
com a tema social, sinó de progrés
econòmic», així com «la col·labo-
ració publicoprivada» de la ini-
ciativa presentada ahir com a
«model de futur».

El seu homòleg Jordi Cordon va
destacar igualment l'aposta del
seu municipi pel sector cultural i
va confirmar que, pròximament,
s'anunciarà un acord de la pro-

motora del Temporada Alta, Bitó,
per potenciar la fira de màgia Fi-
mag.

Sunyer també va dir que estan
treballant en convenis similars a
aquest per a l'edició 2015 i que in-
tentaran anar allà on se'ls vulgui
acollir. 

No obstant això, ha remarcat
que la intenció és que la columna
vertebral de la cita es mantingui a
Girona però que, ja que són el

Festival de Tardor de Catalunya, es
puguin veure espectacles a diver-
sos punts del país.

El projecte compta també amb
la implicació dels dos ajuntaments,
que cedeixen l'Espai Ter i el Teatre
Municipal. Els dos alcaldes han re-
marcat la importància de poder
oferir als seus ciutadans especta-
cles del nivell com els de Tempo-
rada Alta i s'han felicitat  per in-
corporar-se com a seus del festival.
També han remarcat la impor-
tància de la col·laboració entre el
món públic i el privat, com ha
passat en aquesta ocasió. 

La futura edició torna a pre-
sentar-se com un any rodó per al
festival. A més de les noves sub-
seus, el festival ha tancat la seva ter-
cera edició a diversos països de l’A-
mèrica Llatina amb més del 90%
d'ocupació i 3.800 espectadors. 

El festival va néixer de la inicia-
tiva privada de Bitò Produccions el
1992, sempre amb molta relació
amb les institucions públiques.
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Temporada Alta portarà espectacles 
aTorroellade Montgrí i Palafrugell

Bitò Produccions no descarta treballar amb més municipis i properament gestionarà la fira de la màgia Fimag

Raimon ha dipositat a la Filmo-
teca de Catalunya el seu fons au-
diovisual integrat per 176 grava-
cions de diferents suports realit-
zades arreu del món que perme-
ten conèixer i seguir amb detall la
llarga trajectòria del cantautor de
Xàtiva.

Segons ha informat la Filmote-
ca, ja s’ha acabat la catalogació i di-
gitalització de les peces, per tant la
col·lecció de gravacions audiovi-
suals queda a disposició dels in-
vestigadors i estudiosos que la
vulguin consultar a la Biblioteca
del Cinema de la Filmoteca de
Catalunya.
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Raimon diposita a
la Filmoteca de
Catalunya el seu
fons audiovisuals 

La productora Doctor Music ha
anunciat que U2 ampliarà la gira
Experience & Innocence Tour fent
un quart i últim concert a Barce-
lona el 10 d'octubre al Palau Sant
Jordi, després de les cites ja con-
firmades del 5, 6 i 9 d'octubre, per
a les quals ja s'han esgotat totes les
entrades. 

Les localitats sortiran a la ven-
da el 19 de febrer a les deu del matí
a través de les webs de Doctor
Music, Live Nation, Ticket Master
i en establiments d'El Corte Inglés
i la seva pàgina web. Però la pre-
venta pels fans registrats a la web
del grup començarà el dilluns 16.
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U2 farà un quart i
últim concert
el 10 d’octubre
a Barcelona

L'adaptació de Joan Ollé i Carles
Guillén del gran clàssic de Mercè
Rodoreda ha anunciat una nova
funció el diumenge 1 a les sis de la
tarda en el Teatre de Salt.

Tot i que inicialment només hi
havia programada la representació
del divendres 27, la resposta del
públic ha estat tan aclaparadora
que es van exhaurir totes les en-
trades amb rapidesa. És per això
que s’ha decidit obrir dues fun-
cions addicionals.  

Finalment, Lolita Flores farà
tres funcions de La Plaza del Dia-
mante els dies 27 i 28 de febrer  i l’1
de març.
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S’afegeixuna nova
funció de Lolita
Flores i «La Plaza
del Diamante»

Juli Fernàndez, Joan Torras, Salvador Sunyer, Glòria Bosch, i Jordi Cordón. 

ACN

MARC MARTÍ

La sociòloga Marta Rovira va presentar ahir a la Biblioteca Carles Rahola
de Girona el seu llibre La Transició franquista (Pòrtic), obra amb la qual es va
proclamar guanyadora del premi Carles Rahola d’assaig en la darrera edició
dels premis literaris de Girona. L’exalcalde i historiador Joaquim Nadal va
participar en la presentació d’un llibre que analitza el segrest de la memòria
col·lectiva per part dels protagonistes del franquisme. 



Marta Rovira i la «La Transició franquista»

El festival aposta perquè
cadascuna de les ciutats
s’especialitzi en un tipus
concret d’espectacle

Tot i treballar en convenis
similars, Sunyer remarca que
Girona sempre serà la
columna vertebral del festival
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