ra lliure que l’actor
Eduard Biosca ha portat
des dels estudis de RAC1
als escenaris. En aquests
moments ja s’han exhaurit les entrades per al sopar espectacle inaugural
de demà, amb Pep Plaza, i
també per als de Toni Al-

Els protagonistes dels so- ràdio i televisió, que inclou
pars tertúlia explicaran la èxits com ara El convidat
i, actualment, el programa
seva experiència PAÍS:
com a España
personatges coneguts i Islàndia a RAC1.
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L’actor, autor i director
professionals de laPÁGINAS:
comunicació, mentre TARIFA:
sopen Toni
1479Albà,
€ un dels humoamb el públic assistent, ristes més populars del
paísCM²
per -les
seves aparique els podrà fer pregunÁREA: 386
36%
tes, en un format poc habi- cions televisives i per es-

cia I-real, actuarà el 17 de culum a la ràdio, la televisió i el teatre Lluís Jutglar,
febrer al Mams.
Diariomés conegut com a Peyu,
El FRECUENCIA:
polifacètic periodista, escriptor, guionista i que portarà el seu espectaO.J.D.:cultural
9191 Jair cle el 10 de març al Festidivulgador
mams El Xitxarel·lo, on el
Domínguez
E.G.M.: compartirà
55000
amb els clients del restau- 31 de març el tertulià del
rant arbucienc
la tertúlia
SECCIÓN:
GIRONAsopar serà el periodista i
actor Roger de Gràcia, que
del divendres 3 de març.
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com a amfitrió en el programa El sopar , de TV3,
així que és més fàcil imaginar-se’l conversant distesament entre plats. El 7
d’abril tancarà el festival el
Sr. Bohigues, “el bocamoll
amb el coneixement erroni
més extens del món”. ■

Gran èxit de la ‘Cantata
de Randa’ a Manacor
a L’obra de Brotons i

la lloretenca Neus
Dalmau sobre Llull
arriba a Barcelona
X. Castillón
LLORET DE MAR

Amb el públic aixecat i oferint una sorollosa ovació
als autors i als intèrprets
va acabar dissabte passat
l’estrena a l’auditori de
Manacor (Mallorca) de la
Cantata de Randa, l’obra
dedicada a Ramon Llull i el
seu temps que ha estat
creada pel compositor Salvador Brotons i l’artista
lloretenca Neus Dalmau,
impulsora del projecte i
autora del llibret. La can-

tata és interpretada per
l’Orfeó Català i l’Orquestra
Simfònica de Balears,
amb Marta Mathéu i Josep-Ramon Olivé com a solistes i Sílvia Bel com a narradora. La Cantata de
Randa es tornarà a escoltar dissabte al Palau de la
Música Catalana.
Neus Dalmau és la presidenta del Laboratori
d’Expressions Artístiques
i Desenvolupament, el
LEAD, “una jove associació cultural, apadrinada
per Perejaume, que té com
a objectiu la promoció i el
desenvolupament artístic
en tots els camps: l’art total a la manera kandinskiana”. Per això, tot i que
Dalmau és sobretot pinto-

ra, va decidir impulsar
aquest projecte musical
“de país”. Inspirada pel
seu amor a Llull, a través
de Lluís M. Xirinacs –Randa es diu la fundació que
va crear fa 30 anys, com el
puig de Mallorca on Llull es
va retirar a fer vida contemplativa–, Dalmau va
trucar a Brotons, a qui no
coneixia però admirava,
per proposar-li la creació
conjunta d’aquesta cantata: un procés que, sense
cap ajut econòmic, ha
comportat “un any i mig
de treball molt intens”.
Llavors, Dalmau ni tan
sols sabia que Brotons seria el compositor resident
del Palau de la Música
aquesta temporada.

La presentació de la cantata, amb Joan Oller, director general del Palau de la Música; Mariona
Carulla, presidenta de l’Orfeó Català, Salvador Brotons i Neus Dalmau ■ NOVA RÀDIO LLORET

Amb una gran capacitat de síntesi, lloada fins i
tot pel director de l’Institut Ramon Llull, Manuel
Forcano, Neus Dalmau ha
sabut explicar en els 45
minuts que dura la cantata, no només els elements
fonamentals de la vida i el
pensament de Ramon
Llull, sinó també els seus
precedents i el seu context

històric, per constatar que
“Llull no surt del no-res: és
fruit d’un país que en el
seu temps era una gran
potència”. “Aquí tenim
sempre aquesta moral de
derrota i a mi m’agrada remarcar la moral de victòria; per això voldríem que
aquesta obra es pogués
veure a tots els teatres de
Catalunya, per transme-

tre al públic aquesta energia i per recuperar una
part de la nostra història
que ens ha estat robada”,
afirma Neus Dalmau, que
destaca la importància
que tenen en la cantata Girona, el seu setge (1285)
durant la croada contra la
Corona d’Aragó i les cèlebres mosques que van fer
fora els francesos. ■

