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Panell

Assumpció Premi del
Patrimoni
La Fundació Amics del Patrimoni celebrarà avui a
Can Weyler la festa de l’Esplendor Mediterrània. En
aquest acte, que començarà a les 20.30 hores, es repartiran tres guardons per
a tres dones significatives
de l’Illa: Margalida Magraner, Yannick Vu i Euphrosyne Doxiadis. També
s’hi lliurarà la primera Medalla d’Or de la Fundació,
que els Amics del Patrimoni han decidit entregar al
Museu Modernista de Can
Prunera, per la restauració
i pel contingut.• dB
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Manacormostraelseu
teatredurantl’estiu
La capital del Llevant
acull a partir d’avui el ja
tradicinal Festival de teatre d’estiu. Aquest esdeveniment porta als escenaris companyies de tota
casta amb obres també
ben dispars. Tant els infants com els joves i els
adults podran representar, des d’avui i fins al 12
de setembre, obres d’autors clàssics com Shakespeare, Brecht i Ionesco, i
de contemporanis com
Josep M. Benet i Jornet,
Juli Disla, etc. En total,
s’hi escenificaran prop de
46 funcions, distribuïdes
per 4 sales del teatre de
Manacor, a càrrec de 23
formacions (entre les sis

de l’horabaixa i les nou i
mitja del vespre). A part
dels actors que hi participen, també hi ha estudiants d’arts escèniques.
Les entrades es posaran a
la venda mitja hora abans
del començament dels
espectacles al teatre mateix. Alguns dels grups
són Front Comú (Els set
samurais); Vuit Vents
(Shakespeare); Girafes
(Des del primer dia de la
Creació); Bacus (El casament dels petits burgesos);
Jutipiris (Rebels); Pins
(Òpera pànica); Agermanats (Les contradiccions
de l’amor); i Anglesos
(Commedia all’improvisto), entre d’altres.• dB

Els concerts del festival internacional de
música XL Serenates d’Estiu finalitzaren
ahir vespre al castell de Bellver amb l’actuació de Leonidas Kavakos. El reconegut vi-

olinista grec va tenir l’acompanyament
d’Enrico Pace com a pianista i va interpretar obres de Beethoven, Schubert, Schumann i Dvorak. Era el comiat a quatre intensos concerts clàssics.• dB Foto: S. Amengual

Infantil
Teatre La Faula es
representa a Tàrrega

Premis
Literatura Rafart,
primer premiat de
contes curts

Concert Darrera serenata d’estiu

El repartiment d’Hotel París.

La Faula, la nova producció infantil de Teatre de la
Sargantana, es presentarà
en el Festival de carrer de
Tàrrega. Aquesta obra es
basa en una narració de
cavalleries del segle XIV
de l’escriptor mallorquí
Guillem de Torroella.
Tres pallassos l’interpretaran el dia 11 de setembre a les 11.00 i a les 13.00
hores al teatre de Ponent,
a l’Escola d’Arts i Oficis de
Tàrrega.• dB

Els guardonats del dinovè
concurs de conte curt Antoni Gomila-Sant Bartomeu
són Josep Rafart i Canals
(Una becaina dins la Caverna) amb 1.000 euros i el
primer premi. El segon és
per a Sergi Gil (El caramel
d’Ariadna), amb 750 euros.
El tercer és per a Manuel
Roig Abad (L’ordenança de
Benigembla), que rebrà
500 euros.• dB

Tallers al Baluard
Alberto García-Alix impartirà un taller de fotografia en
el qual participaran 12 persones amb un nivell avançat
el 13, 14 i 15 de setembre al Museu Es Baluard. Durant
els tres dies, García-Alix intercanviarà el seu treball i
experiència amb els inscrits, que hauran de portar un
dossier propi de treball.• dB

Son Real
Poesia Una nit plena de
versos

Música Tot a punt per a l’estrena del
Cor dels Països Catalans
Veus de les Balears, Catalunya, el País Valencià, Andorra i l’Alguer assagen aquests
dies a la Colònia de Sant Jordi per presen-

tar el seu projecte a Palma. El concert serà
dissabte a les 21 hores al monestir de la
Real de Palma, on interpretaran peces de
Brudieu, Valls, Rebassa, Oltra i Joan Maria
Thomàs.• D. Juárez

La finca de Son Real acollirà dissabte un recital poètic
i audiovisual i la presentació del llibre-CD Poesia poesia. Aquest acte, titulat
IMPAR i que inclou poesia,
música i videoart, serà a
càrrec de Joan Abrines i
Pep i Joan Garau, acompanyats d’artistes convidats.
Durant la vetlada també hi
haurà un sopar de germanor tradicional a un preu
de 5 euros.• dB

