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«Alcarràs» supera  
el milió d’euros de 
recaptació i arriba a 
188.000 espectadors

ACN/DdG. BARCELONA

n  Alcarràs supera ja el milió de 
recaptació amb 1.065.000 euros. 
En el segon cap de setmana d’ex-
hibició a les sales, 188.000 espec-
tadors ja han vist el film de Carla 
Simón en els 230 cinemes que la 
projecten, una xifra força superi-
or a les 169 pantalles de la setma-
na passada. Es manté com la se-
gona pel·lícula més vista a Espa-
nya per darrere de l’estrena de la 
seqüela de Marvel, Doctor Stran-
ge. A més, és la que menys espec-
tadors perd si es compara amb el 
cap de setmana anterior, un 20%. 

La Mercè obre el 
cicle «Del poema a 
la cançó» parlant de 
Mercè Rodoreda

A.C. GIRONA

n El Centre Cultural La Mercè de 
Girona obre avui la cinquena edi-
ció del cicle Del poema a la cançó 
amb una sessió dedicada a Mer-
cè Rodoreda. La conversa anirà a 
càrrec de l’actriu i poeta Lali Ba-
renys, el músic Carles Beltran i la 
catedràtica de filologia llatina a la 
Universitat de Girona Mariànge-
la Vilallonga. Les properes sessi-
ons estaran dedicades a Miquel 
Martí i Pol i Joan Margarit i comp-
taran amb Judit Neddermann, 
Eduard Iniesta, Josep Pujol i Mar-
garida Casacuberta. 

n La Fundació Gala Dalí ha rebut 
en donació el fons documental 
relacionat amb la museïtzació de 
les cases-museu de Púbol i Port-
lligat. L’arquitecte Oriol Clos ha 
donat plànols d’obra, projectes 
d’execució, fotografies prèvies a 
l’obra i de la seva evolució, entre 
d’altres peces documentals com 
ara els estudis d’ordenació dels 
entorns de la casa de Portlligat. 
També blocs de notes, postals 
d’època o material d’estudi per a 
la realització de les maquetes de 
Portlligat.  

Clos també ha cedit el materi-
al relacionat amb l’aixecament 
del Corral de Gala a Cadaqués i 
d’alguns treballs de rehabilitació 
d’espais contigus al Teatre-Mu-
seu Dalí, com la Torre Galatea, 
adaptats per acollir obra de Dalí. 

Donen a la Fundació Dalí els 
plànols de les cases-museu

A.C. GIRONA

La signatura de la donació del fons d’Oriol Clos. FUNDACIÓ DALÍ

n Quan l’Orquestra Simfònica de 
Ràdio Suècia debuti aquest diu-
menge a la sala Xavier Montsal-
vatge de l’Auditori de Girona, una 
de les intèrprets s’hi sentirà com 
a casa. És Anna Ferriol, una giro-
nina de trenta anys que des d’en 
fa cinc toca la trompa en aquesta 
formació reconeguda internaci-
onalment, que aquests dies està 
fent una gira per l’Estat per inter-
pretar totes les simfonies del 
compositor Johannes Brahms.  

Després de passar per audito-
ris de Madrid o Saragossa i d’ac-
tuar dos dies consecutius al Palau 
de la Música Catalana amb dos 
programes diferents, l’Orquestra 
Simfònica de Ràdio Suècia s’es-
trenarà diumenge a les vuit a l’Au-
ditori de Girona, escenari que 
Ferriol ja ha trepitjat amb forma-
cions com a Jove Orquestra de les 
Comarques Gironines.  

«Ara ja fa molts anys d’això i 
em fa molta il·lusió tornar a casa 
amb l’orquestra, i més per tancar 
una gira per l’Estat», explica Anna 
Ferriol.  

Dirigida pel seu mestre titular, 
Daniel Harding, la formació es-
candinava interpretarà les simfo-

nies número 2 i 4 de Brahms en el 
marc de la temporada d’Iberca-
mera a l’auditori.  

«Brahms és un compositor 
que tenia molt coneixement de la 
trompa. Crec que són peces que 
s’amotllen molt bé a l’orquestra i, 
encara que es tracti d’un reperto-
ri bastant estàndard, sempre està 
bé explorar-lo d’una forma dife-
rent, perquè quan estàs de gira 
descobreixes coses noves», asse-
gura.  

Des del 2017 

Formada a l’Esmuc i al Ho-
chschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover, la gironina va 
arribar a Suècia per a fer pràti-
ques a la Royal Stockholm Phil-
harmonic Orchestra, fins que 
l’any 2017 es va incorporar a la 
simfònica de la ràdio sueca. 
Aquesta formació musical està 
integrada sobretot per músics su-
ecs i cada cop està incorporant 
més estrangers, bàsicament eu-
ropeus, però Ferriol és per ara 
l’única artista de l’Estat que en 
forma part.   

Cada setmana assagen amb 
un programa i un director dife-
rent, explica Ferriol, per encarar 

els concerts que fan setmanal-
ment a l’auditori Berwaldhallen 
d’Estocolm. Com que la formació 
forma part de l’engranatge de la 
ràdio i la televisió sueca, les seves 
actuacions són enregistrades per 
emetre’s en directe o diferit a 
l’emissora. 

Regularment, a més, fan gires 
arreu d’Europa, com la que van 
realitzar el 2016 amb la reconegu-
da pianista Maria João Pires, i 
també actuacions puntuals, com 
les que tenen provistes durant 
aquest any a Viena i Praga.   

La música gironina va passar 
els moments més durs de la pan-
dèmia a Suècia, un país que va 
afrontar la covid amb moltes 
menys restriccions que la resta 
del continent. Per això, tot i que 
en general el virus va impactar de 
ple en l’activitat de les orquestres 
de mig món, en el seu cas només 
van patir dues setmanes de can-
cel·lacions i després s’hi van 
adaptar reduint assajos. «A Suè-
cia gairebé totes les orquestres 
van seguir tocant. El que vam pa-
tir més van ser més problemes or-
ganitzatius, com ara afectacions 
en els directors i solistes que tre-
ballen amb nosaltres i que prove-
nen d’altres països i que podien 
acabar implicant canvis en els 
programes», explica.  

A més de formar part de l’Or-
questra Simfònica de Ràdio Suè-
cia, Anna Ferriol ha participat 
també en projectes de l’Orquesta 
de l’Òpera de Hannover (Staatso-
per Hannover), l’Orquestra Filar-
mònica d’Oslo, l’Orquesta de 
Cambra de Suècia, la Royal Swe-
dish Opera i la Mahler Chamber 
Orchestra.  

També col·labora sovint amb 
el quintet de metall Stockholm 
Chamber Brass, «una oportunitat 
per tenir contacte amb la música 
contemporània», explica.  

Així mateix, també ha impartit 
classes a l’Esmuc i als conserva-
toris de Glasgow i Birmingham. 

De Girona a 
l’Orquestra 
Simfònica de 
Ràdio Suècia
u Anna Ferriol toca la trompa en la formació 
sueca, que diumenge debutarà a l’Auditori

ALBA CARMONA. GIRONA

La gironina Anna Ferriol de Ciurana. 

AMAIA MIRANDA

Els músics escandinaus 
estan fent una gira de 
concerts per l’Estat per 
interpretar totes les 
simfonies de Brahms

La formació forma   
part de l’engranatge  
de la ràdio sueca, on 
s’emeten regularment 
els seus recitals


