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en segur que un dels
plaers de l’estiu és poder

gaudir de la bona música acaro-
nats per la brisa marina o per la
fresca agradable en un recinte
romànic. Els festivals de músi-
ca, dansa i teatre tornaran a
protagonitzar una bona part de
les vetllades estiuenques, que
esdevindran memorables. En
aquest número hem intentat
recollir tots els festivals que se
celebren de juny a setembre a
l’ample i llarg dels Països Cata-
lans. Segur que en faltarà algun
i vagin per endavant les nostres
disculpes, però a les planes se-
güents trobaran cap a un cente-
nar de propostes cadascuna de
les quals se subdivideix en un
bon grapat d’actuacions de mú-
sica clàssica, pop rock, jazz, po-
pular i tradicional, a més de les
incursions al teatre des del
Grec al Fitag, o els festivals de
pallassos i de circ. S’ha de des-
tacar que enguany el Festival
de la Porta Ferrada de Sant Fe-
liu de Guíxols celebra la cin-
quantena edició. L’oferta és va-
riada i plural, i vénen artistes
de talla mundial com Bob Dy-
lan, Elton John, Zubin Metha,
The Manhattan Transfer, Geor-
ge Benson o els incombustibles
Serrat&Sabina, sense oblidar
una notable, però potser insufi-
cient, presència de joves autors
del país. La qualitat dels intèr-
prets fa que no tots els preus si-
guin assequibles a qualsevol
butxaca i s’haurà d’afinar molt
bé per triar entre la gran oferta.
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49 ART

Delits gòtics
El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
reivindica amb una
exposició un dels
moments àlgids de la
producció artística
catalana: el gòtic
internacional, un corrent
format al voltant del
1400. L’exposició es pot
veure fins al 15 de juliol.

32 ENTREVISTA

Angela Jackson
La historiadora britànica,
resident al Priorat des de fa
més d’una dècada, acaba
de publicar «Para nosotros
era el cielo», la història de
Patience Darton, una
infermera britànica que va
formar part de les Brigades
Internacionals i va servir a
Catalunya durant la Guerra
Civil Espanyola.

56 LA XARXA

La xarxa (quasi)
infinita
L’actualització del protocol de
comunicació d’internet amplia
els quatre mil milions
d’adreces IP actuals a 340
sextilions.

40 PAÏSOS CATALANS

Els indiferents
A l’inici de les vacunacions
contra la verola –a casa nostra,
gràcies al metge cerdà Francesc
Piguillem–, van aparèixer els
primers grups antivacuna. Se’ls
coneixia com els de la «lliga
dels indiferents».

52 LLIBRES

Sebastià Alzamora
Amb «Crim de sang», una
novel·la gòtica ambientada a la
Barcelona de la Guerra Civil, va
obtenir el darrer premi Sant
Jordi.

6 DOSSIER

Festivals d’estiu
Serrat i Sabina seran la parella de l’estiu, el mestre Zubin Mehta
encapçala una programació de luxe dels 50 anys del Festival de la Porta
Ferrada, i amb Bob Dylan, Elton John, Sara Baras o els grans de la lírica,
prometen uns nits màgiques d’estiu.

44 PAÏSOS CATALANS

Passeig pel
paradís
El Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona
(MNAT) i el Museu d’Orleans
s’alien en una
exposició que
recorre la
història a
través de
jardins.




