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Excel·lents notícies per als 
amants de la música. La schuber-
tíada confirma la seva 28a edició 
amb nou concerts a la canòni-
ca de Vilabertran i un a la basíli-
ca de Castelló d’Empúries entre 
el 19 i el 30 d’agost. A aquests s’hi 
han d’afegir els dos concerts a Val-
degovía, subseu del festival al País 
Basc, previstos pel juliol.

El protagonisme d’aquesta edi-
ció és pels quartets de corda. Amb 
grups com el Quartet Casals, 
Quartet Gerhard, Cosmos Quar-
tet i Cuarteto Quiroga,que obre els 
concerts a la canònica, amb obres 
de Bocherinni i Schubert.
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La Schubertíada comptarà amb 
els artistes internacionals
En la seva 28a edició 
el festival oferirà nou 
concerts entre el 19 i el 30 
d’agost, a la canònica de 
Vilabertran

l’oRganista Joan seguí, les 
veus de Kallias ensemble i el 
duo de piano anton & maite

aposta pel talent joveY

els conceRts se celebRaRan 
sense mitJa paRt, i amb 
afoRament Reduït

actuacions seguresY

música. estiu sonoR a la canÒnicaY

A diferència d’altres festivals, la 
Schubertíada ha confirmat  la pre-
sència de figures internacionals. 
Hi seran Matthias Goerne (27 
d’agost), Juliane Banse (21 d’agost), 
Florian Boesch, (20 d’agost) i An-
drè Schuen (22 d’agost), acompa-
nyats dels pianistes Wolfram Rie-
ger, Malcolm Martineau, Alexan-
der Schmalcz i Daniel Heide.

MARIA LLUÍSCuarteto quiroga. el grup actuarà el dimecres 19 d’agost a Vilabertran

Avui tot just fa una setmana 
ens va deixar Pau Donés; la veu 
i l’ànima de Jarabe de Palo. Mar-
xa un músic immens, d’aquells 
que deixa marca per allà on pas-
sa. També a aquí a l’Alt Empordà, 
on va gravar a l’estudi de produc-
ció de Musiclan el que es conver-
tiria  un dels seus grans èxits, la 
cançó Depende.
Els que el coneixien personal-
ment en parlen meravelles. No 
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només de la seva música, sinó es-
pecialment del seu vessant més 
humà. Josep Pérez va escriure en 
aquest mitjà el 6 de setembre del 
2011 una crònica excel·lent, on 
explicava com en Pau havia tocat 
al pati central de la presó de Fi-
gueres per a 200 presos, per a tots 
aquells que no el podrien sentir 
a la nit. Jarabe de Palo omplia la 
Rambla de Figueres. L’Acústica 
feia 10 anys i a en Pau encara li 
quedaven moltes petjades per 
deixar. n

La inesborrable petjada
de Pau Donés

necrològica. adeu al cantant de JaRabe de paloY

Pau donés. actuant a la presó de Figueres el 3 de setembre del 2011 ÀNGEL REYNAL

A partir del 18 de juny la ta-

Ja està oberta la 21a edició del 

quilla del Teatre Municipal el 
Jardí reobrirà cada dijous de 18 
a 21 h per fer devolucions d’en-
trades dels espectacles ajornats 
o anul·lats amb motiu de la Co-
vid-19. Es faran únicament de-
volucions de compres realitza-
des presencialment a la taquilla 
en efectiu o amb datàfon. En el 
cas dels espectacles anul·lats, 
es retornaran els imports de 
les entrades a tots els compra-
dors. Per als espectacles ajor-
nats, l’entrada comprada inici-
alment serà vàlida per a la no-
va data. Les devolucions són 
únicament per a compres rea-
litzades abans de l’inici de l’es-
tat d’alarma. Cal demanar cita 
prèvia a través de figueresaes-
cena@figueres.org o al telèfon 
972 501 911.

Per a devolucions de compres 
realitzades per internet, cal en-
viar un correu electrònic a fi-
gueresaescena@figueres.org 
indicant les dades del compra-
dor i les entrades a retornar. n

Concurs Fotogràfic de l’Albera. 
El certament està obert a tot-
hom, i per participar-hi s’han de 
presentar imatges localitzades 
al massís de l’Albera, relaciona-
des amb el patrimoni natural, 
monumental, cultural, els cos-
tums o el paisatge urbà. Els par-
ticipants hauran de fer arribar 
les seves fotografies per correu 
postal o bé demanant cita prè-
via a Can Laporta fins al 15 de 
juliol a les 14 h. n
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arts escÈniques. bReufotografia. bReu YY

La taquilla del 
Teatre el Jardí 
reobrirà el dijous 
18 de juny

En marxa el 21è 
concurs fotogràfic 
del massís de 
l’Albera

Y música

Suspesa la Cantada 
d’Havaneres
nn L’Ajuntament de l’Escala i 
la Penya Blaugrana de l’Esca-
la han decidit suspendre la 43a 
edició, prevista pel dia 6 d’agost. 
La gran afluència de públic dels 
darrers anys fa que sigui incom-
patible poder complir amb les 
mesures de distanciament soci-
al i seguretat que han establert 
les autoritats sanitàries. També 
s’anul·la la cantadeta que es fa 
prèviament a la platja del Port 
d’en Perris. n

Y patrimoni

Recull dels 23 anys 
de premis del COAC
nn Les obres seleccionades i pre-
miades des del 1997 dels Premis 
d’Arquitectura de les Comar-
ques de Girona han quedat re-
collides a la web www.premisar-
quitecturagirona.cat. El recull, 
que supera les 600 obres, s’ha or-
ganitzat mitjançant una deta-
llada selecció de criteris: autors, 
tipologia d’obra, poblacions i 
anys. Inclou també un mapa 
amb la ubicació dels projectes. n


