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MÚSICA I TEATRE 

Planning

la terra

DANSA

EN DIVERSOS PROJECTES, L’AUSTRALIANA
T DISC, TANT ESPIRITUAL COM TERRENAL

 espai Port (Sant feliu de Guíxols).  Dissabte 23 d’agost.
 22.30 h  25 € / 48€  www.festivalportaferrada.cat

El Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols tancarà
demà a la nit la seva 52a edició amb un espectacle a l’altura
d’una de les programacions més encertades de la seva història.
La companyia del ballarí i coreògraf aragonès Víctor Ullate
desembarca a Sant Feliu de Guíxols per presentar Samsara, una
proposta que beu de les cultures tradicionals d’Egipte, la Xina,
el Japó, la Índia o el Nepal, per convertir-se en un viatge per les
zones més primitives de l'ànima humana. Després de presentar
clàssics com ara Coppelia, la prestigiosa companyia d’Ullate
torna a Porta Ferrada amb una proposta radicalment diferent
que s'adreça als sentits de l'espectador. DdG.

TEATRE
LA 14 EDICIÓ DEL FITAG ARRENCA DIMARTS AMB
AMB UNA FUSIÓ DE CULTURES DE REGUST AFRICÀ
 Teatre Municipal (Girona)  Dimarts 26 d’agost i dimecres
27  19 h  Gratuït (cal reservar invitació)  www.fitag.cat

s al costat de Max Doyle i va formar part del trio
stem parlant doncs d’una artista amb una
sica. Però malgrat aquest esplèndid i poc
a estrena en solitari com la que ha gravat. Ela
ntant desgrana els seus textos sobre «drones»
onseguint un efecte poderós i singular. El
alitat sacra que impregna cada una de les seves
erò la seva proposta està lluny de l'espiritualitat
és aviat un revers angelical de Diamanda Galás
s de Drone transitions). Mística, però terrenal, el
rprenent. (MúSica VocaL). | eDuarDo GuiLLoT.

ce Manor

«neVer
hunGoVer
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EL BALLET DE VÍCTOR ULLATE, AMB L’ESPECTACLE
«SAMSARA», CLOU EL FESTIVAL PORTA FERRADA

 Barry Johnson i Chase Knobbe van
començar com a duo folk-punk, però
actualment funcionen com una banda
a l'ús i el seu tercer disc (primer per a
l’històric segell Epitaph) és un compendi nostàlgic de sons dels noranta,
que pot agradar tant a seguidors de
Weezer (End of the summer) com del
revivalisme punk (Heart tattoo). No
seria estrany que triomfessin als Estats Units, i és que la seva fusió de
tradició folklòrica, rock’n roll, punk i
una inspirada aposta pel pop enganxen a la primera escolta. (inDierock-Punk-PoP) | e.GuiLLoT.

L’Associació Afrogironins i el Cor Àkan de Girona seran els
encarregats d’inaugurar la 14 edició del Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona, amb el drama poètic Carícies de pedres
i aigües. Es tracta d’un espectacle poètic en què l’acció sorgeix de
l’espai buit. La narració surt de l’acció física dels intèrprets, que
creen interrelacions amb dos elements: la pedra i l’aigua. Tot es
fusiona rítmicament: el cos, les emocions, la història, les veus,
les pedres i l’aigua, creant una cançó comuna. El festival proposa
fins al 30 d’agost una intensa programació de representacions
teatrals en diversos espais de la ciutat de Girona. DdG.

MÚSICA
JORDI MOLINA I PERE PAU XIMENIS, PARELLA DE
LUXE EN EL FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
 Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí)  Dissabte 23
d’agost  20 h  Gratuït  ww.festivaldetorroella.cat

El tenora Jordi Molina i l’acordionista Pere Pau Ximenis fa
temps que exploren les possibilitats dels seus instruments en un
duo intimista i sorprenent. Ara, van més enllà i amb el Quartet
Insòlit, format per intèrprets de corda de la música folk, han creat
noves composicions i arranjaments que han reunit al disc A la
Sirga, un nou univers sonor innovador i desconegut que
presentaran en el concert popular que el Festival ofereix dins la
programació de la Festa Major de Torroella de Montgrí. DdG.
DIARI DE GIRONA

FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI
iar el tema «Loca»
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