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La banda britànica de culte The
Godfathers aterrarà aquesta nit
(22.30h)  a Girona per oferir una
dosi completa del seu esperit re-
ivindicatiu vehiculat a través d’un
rock musculós que farà tremolar la
vela del festival In-Somni a La
Copa de la Devesa de Girona. La
gira del 30è aniversari de The
Godfathers no oblida la ciutat de
Girona per presentar el seu so en
un dels concerts més esperats de
la nova edició de l’In-Somni, que
va arrencar ahir a la nit i continuarà
la seva activitat fins demà dissab-
te a la nit. 

De fet, The Godfathers serà el
segon grup d’avui divendres. Els
precediran els alemanys Sonic
Beat Explosion, que encetaran
(21.30h) una llarga nit rockera.
Aquesta banda s’ha especialitzat
en rock de la dècada de 1970 però
passen la seva sonoritat per un fil-
tre d’actualitat que els fa vigents i
renovats. Primera actuació del
grup a Catalunya en exclusiva a
l’In-Somni.

Després de The Godfathers ar-
ribarà l’esparrecada rockera més
sonada amb Porco Bravo (00.30h)
per salpebrar la nit amb un es-
pectacle que ni l’organització sap
si inclourà el nu que els músics
practiquen en alguns concerts. Sí
asseguren la gent del festival que
els Porco Bravo compliran com si
es tractés d’un ritual amb la taula

de surf que trauran perquè el pú-
blic transporti a mans alçades el
cantant amunt i avall. Rock animal,
contundent i divertit d’un grup que
arribarà a Girona després d’haver
actuat la nit abans al festival Vi-
ñarock. 

I, per tancar la nit, el grup giro-
ní Elisma presentarà (02:00h) el
seu disc Mundo Inmundo, cantat
en castellà. Una banda de músics
amb una bona colla de seguidors.

El festival In-Somni, reconver-
tit en la cita de música indepen-
dent de Girona, va arrencar ahir
amb les actuacions destacades de
The Excitements i The Basement.
La cita es prolongarà fins a dissabte
que ve a l'escenari de la Copa, on
s'ha instal·lat un espai amb capa-
citat per a unes set-centes perso-
nes per dia.

Un dels responsables de l'orga-
nització, Jaume Massaguer, va ex-

plicar ahir, abans de l’inici dels pri-
mers espectacles, que l'expectació
que ha despertat el festival ha su-
perat les expectatives i que «les
perspectives són molt bones, ja
que l'any passat es va vendre un 40
per cent de la taquilla a última
hora».

«Les vendes s'estan disparant»,
va manifestar Massaguer, qui va
subratllar com a part de l'èxit d'a-
quest «gir cap al rock» que lideren

The Godfathers, que avui oferiran
a Girona el seu únic concert a Ca-
talunya de l’actual gira.

No obstant això, l'organitzador
va recordar que l'In-Somni «es
caracteritza també per la possibi-
litat que brinda al públic de des-
cobrir nous talents i, aquest any,
haurien d'estar molt atents a Por-
co Bravo i a Ángel Stanich».

«Porco Bravo realitza un rock
animal a seguir a tot Espanya i el
de Stanich, un santanderí fan de
Lluís Llach, és una barreja im-
possible i fantàstica entre Albert
Pla, Tom Waits i Bob Dylan».

L'In-Somni planteja així aques-
ta nova aposta rockera per a la qual
s'aferma a Girona després de la
seva condició anterior de cita iti-
nerant i concentra totes les actua-
cions en aquests tres dies.

Dissabte es podrà assitir a l’ac-
tuació del grup Luna, que torna de
la mà del seu líder, el neozelandès
Dean Wareham, i també hi haurà
The Holy Sinners i Rooms.

Com a activitat paral·lela, el
festival comptarà amb una fira
d'instruments de segona mà i dis-
cos, que inclou també un apartat
dedicat a la motocicleta.
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The Godfathers promet rock musculós
en un concert molt esperat de l’In-Somni
El grup de Girona Elisma tancarà una nit que també presentarà Sonic Beat Explosion i Porco Bravo a la vela de La Copa

The Booty Hunters ofereixen la primera actuació de l’In-Somni de Girona. 

ANIOL RESCLOSA

El Centre d'Études Catalanes
Université Paris-Sorbonne acolli-
rà una mostra del poeta i pintor gi-
roní Narcís Comadira. La Funda-
ció Vila Casas va anunciar ahir que
la mostra s'inaugurarà el proper
dia 5 de maig i es podrà veure fins
al 17 de juny. L'exposició aplega
una vintena de pintures que van
formar part de la mostra Obres
amb arbres (i altres vegetals), que
es va celebrar a l'Espai Volart de la
Fundació a Barcelona entre el 22
de gener i el 26 d'abril d'aquest any,
i pren com a eix vertebrador de la
narració el treball Altes munta-
nyes del no-res. 
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Comadira exposa
al Centre d'Estudis
Catalans de 
la Sorbona

La Diputació de Girona i la Ge-
neralitat destinen aquest any un
total de 480.000 euros a fomentar
els projectes culturals als museus
de les comarques gironines.
Aquesta aportació és fruit d'un
conveni entre les dues institu-
cions que té com a objectiu pro-
moure el patrimoni arquitectò-
nic i museístic gironí i recolzar la
Xarxa Territorial de Museus Locals
de Girona. Dels 480.000 euros,
420.000 es destinen directament
als museus, i 60.000 seran per a
projectes de cooperació intermu-
seístics, va informar ahir la Dipu-
tació en un comunicat.
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La Diputació i la
Generalitat
destinen 480.000
euros a 22 museus

El director belga Guy Cassiers
presentarà al proper festival Tem-
porada Alta de Girona el seu nou
projecte artístic, la versió teatral de
la novel·la Les benignes, de l’es-
criptor establert a Barcelona Jo-
nathan Littell, guanyadora del Pre-
mi Goncourt 2006. El projecte
serà finançat per la Unió Europea,
amb un ajut del programa Europa
Creativa, al qual s’havien presen-

tat 476 propostes. D’entre totes se
n’han seleccionat 64, entre elles
aquesta coproducció de Tempo-
rada Alta - Festival de Tardor de
Catalunya, que serà possible grà-
cies a la col·laboració de sis teatres,
festivals i institucions europees. 

El projecte està liderat pel tea-
tre Toonelhuis d’Anvers (Bèlgica)
–dirigit per Guy Cassiers–, i hi par-
ticipen, a part de Temporada Alta,
el festival italià RomaEuropa, Le
Phenix (Scène Nationale de Va-
lenciennes – França), The Istanbul
Foundation for the Culture and
Arts (Turquia), la Maison de la
Culture d’Amiens (França) i l’IR-
CAM (Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musi-

que – França).
La novel·la Les benignes narra en

primera persona l'experiència vi-
tal de Maximilien Aue, un perso-
natge fictici que va participar en la
Segona Guerra Mundial com a
oficial de les SS. La versió teatral
s’estrenarà el 2016, dirigida per
Cassiers, interpretada en neer-
landès i es presentarà primera-
ment a Roma, Girona, Istanbul,
Amiens i Valenciennes per segu-
ir després fent gira a diversos es-
cenaris europeus.

El projecte, que porta per títol
The Littell Project, inclou addicio-
nalment una performance en for-
mat de solo, també dirigida per
Guy Cassiers.
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Temporada Alta estrenarà la versió
teatral de «Les benignes» de J. Littell
El festival gironí entra en

un projecte finançat per la
Unió Europea que va rebre
un total de 476 propostes



Com a activitat paral·lela, el
festival ofereix una fira
d’instruments musicals i
discos de segona mà 
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