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La mdsica centrar
la programaci6
de tardor del Convent de les Arts
Deltotal de 9
propostes, 4 seran
musicals ambQuimi
Porteral capdavant.
Tambd
hi haurh6pera
i actuacionsde cors

Un total de nou propostes con
figuren la programaci6 de tardor
del Convent de les Arts d’Alcover, que tindrh lloc del z5 de setem
bre al z6 de desembre.
Hi haur~t espectacles de diferents disciplines dirigits a tots
els pfiblics, per6 enguany,el que
destaca 6s elgran protagonsime
que tindr~ la mfisica ambun total de quatre actuacions que passaran per l’6pera La servapadrona, les veus blanques del Cot de
Noies de l’Orfe6 Catal~t i els ita
lians Bodea Neza, la mfisica en
catalh de QuimiPortet i el concert homenatge al compositor
valenci~ Manuel Oltra amb el

ORFEO CATALA

Undelsespectacles
destacats
ser~el de Rhum
& Cia, unhomenatge
al
m6n
del circ queesfar~ el ~7 denovembre,
roro: C~D~
Concert de Nadal que oferirh el
Cor Ciutat de Tarragona.

tarh en escenal’6perabufa en catalh La serva loadrona.
La programaci6 continuarh el
La programaci6
cap de setmanadel 15 i 16 d’octu
La temporada s’obrirh el diumen- bre ambdos espectacles que s’inge z 5 de setembre, ales 19 h, amb clouen enla FestaMajor d’Alcol’obra de la companyia reusenca vet. D’unabanda, el dissabte 15,
Teatre de les Comediesque pot- ales zz.3o h, es presentar~ ~s Bi-

polar, darrer treball del mfisic
Quimi Portet. L’endemh, serh el
torn de l’actor ToniAlbh,el qual,
en sessi6 doble ales 18.3o i zl.oo
h, portarhen escenaelseu espectacle Bufonant.
E13° d’octubre, el protagonisme serh per al Cot de Noies de
l’Orfe6 Catal~ que actuaran al
costat del cor italoeslov~ Bodeca Neza grhcies a un conveni.
El 6 de novembre,Alcovertornarh a formar part del Festivalde
Titelles Guantde Vails i, en aquest
context, elmunicipi acollirhl’actuaci6 de BambabambinPuppet
Theatre.
Encarantjala recta final, el 13
de novembrepuj arh a l’escenari
un dels pianistes amb rods projecci6 del panorama nacional,
Daniel Ligorio, mentre que el dia
z7 serif el torn de Rhum&Cia, un
homenatgeal m6ndel circ i a la
figura dels pallassos.
Finalment, per tancar la pro
gramaci6de tardor, el dilluns z6
de desembrese celebrar~ el Concert de Nadal ambel Cot Ciutat
de Tarragona.
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MÚSICA

català

Les havaneres sortiran
de les tavernes per anar
als auditoris de Catalunya
ARA
GIRONA

Les diputacions catalanes han presentat La cantada
als auditoris, una iniciativa que portarà les havaneres i el cant de taverna a quatre dels auditoris més representatius de Catalunya: l’Auditori de Girona, el
Palau de la Música de Barcelona, el Teatre Ateneu de
Tàrrega i l’Auditori Pau Casals del Vendrell. Les cantades, que s’emmarquen en els actes de commemoració del 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell, estan programades per als
mesos de setembre i octubre. Hi intervindran grups
i cantants palafrugellencs i grups de l’indret on tingui lloc l’espectacle.
10 grups d’havaneres a Lleida

ressola del municipi

coses no avancen tan
com ens agradaria”,
modernitat

rectora de La Bressoà ja no és la llengua
e pagès, és la dels fills
tat i, per tant, desperde les famílies”.e

Pere Vila, president de la Diputació de Girona, destaca: “Les havaneres són un gènere musical molt
nostre que ha de tenir el suport de les administracions”. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de
Barcelona, parla de “la importància de promoure i
donar suport a la cultura popular i tradicional, així
com del treball conjunt i de la col·laboració de les
quatre diputacions per portar a terme iniciatives
com La cantada”. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, diu que “les havaneres són un
patrimoni cultural que s’ha de protegir”. El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, remarca
que la Cantada és un estímul per a tothom i un exemple per a tot el país, i explica que “tot i que les comarques de Lleida no tenen mar, la música de taverna hi és molt present, fins al punt que hi ha deu
grups d’havaneres en actiu a la demarcació”.e
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NTES D’EN TEO

COMMEMORACIÓ DELS 50 ANYS

MENGE, ÚLTIMA ENTREGA
lecció de vuit contes amb
acions i guies didàctiques

Les havaneres de Calella portaran
les cantades a tot Catalunya 33

RACING DE SANTANDER 2 I 1 L
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FUnD

nlairaran una sonda
Banyoles per detectar
diació còsmica

estudiants de Batxillerat l’han construït inspirant-se en dos banyolins
013 també van llançar una sonda a l’estratosfera i ho tornaran a fer 3

X.VALER

Els gegants
van desfilar
pels carrers
en un dels
primers actes.

t de sortida
s Festes
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Les havaneres de Calella celebren 50 anys
amb cantades a les 4 províncies catalanes
 «El meu avi» i «La bella Lola» sonaran en un espectacle amb grups com Port Bo, Peix Fregit, Terra Endins o Els Cremats
EDDY KELELE

GIRONA | D.B./ACN

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell ha celebrat enguany el seu 50è aniversari i, per
commemorar-ho, les quatre diputacions catalanes s’han posat
d’acord i han organitzat una cantada a cada una de les capitals catalanes.
Entre el 24 de setembre i el 2
d’octubre, l’Auditori de Girona, el
Palau de la Música de Barcelona,
el Teatre Ateneu de Tàrrega i l’Auditori Pau Casals del Vendrell acolliran la iniciativa, que s’anomena
La Cantada als Auditoris.
Entre els artistes convidats destaquen Neus Mar, Port Bo, Peix
Fregit i Els Cremats. Com és habitual en les cantades, al ﬁnal del
concert els diferents grups faran
tres cançons junts: El meu avi, La
vella Lola i una composició especial per a aquesta ocasió: El salanc
de Calella.
La cantada inaugural serà a Girona, on actuaran Peix Fregit, Terra Endins, Els Cremats i Neus Mar.
Les dues següents cites seran el 29
de setembre a Barcelona i l’1 d’octubre a Tàrrega.
Finalment, el concert de cloenda serà el del Vendrell, i hi actuaran també Peix Fregit, Neus Mar i
Els Cremats, en aquesta ocasió
acompanyats per Veles i Vents.
El president de la Diputació de
Girona, Pere Vila, va recordar ahir
que aquesta iniciativa és «una

GIRONA, 24 DE SETEMBRE

21.00h. Auditori de Girona
PEIX FREGIT - TERRA ENDINS ELS CREMATS - NEUS MAR
BARCELONA, 29 DE SETEMBRE

19.00h. Palau de la Música
PORT BO - SON DE L’HAVANA ARJAU - ELS CREMATS - INDIRA
FERRER
LLEIDA, 1 D’OCTUBRE

21.00h. Teatre Ateneu de Tàrrega
PORT BO - BOIRA - ARJAU NEUS MAR
TARRAGONA, 2 D’OCTUBRE

12.00h. Auditori Pau Casals del
Vendrell
PEIX FREGIT - VELES E VENTS NEUS MAR - ELS CREMATS

Josep Poblet, Mercè Conesa, Pere Vila, Juli Fernández i Joan Reñé presenten la cantada a Girona.

oportunitat perquè les havaneres
puguin escoltar-se arreu del territori català».
A més, va afegir que La Cantada als Auditoris és «un homenatge a tots aquells precursors d’aquest gènere que van permetre
que la Cantada de Calella de Palafrugell fos una referència».
La iniciativa va ser presentada
ahir a la Diputació de Girona, en
un acte al qual va assistir, a més de

Vilanova de Sixena porta
al jutjat el conservador
del Museu de Lleida
SARAGOSSA | EFE/ACN

L'Ajuntament de Vilanova de
Sixena (Osca) demandarà per difamació el conservador del Museu
de Lleida, Albert Velasco, per assegurar en un article periodístic
que els veïns del poble van ser els
autors de l'incendi del monestir
cistercenc durant la Guerra Civil.
L'alcalde de la localitat, Alfonso
Salillas, va dir als periodistes que
«el poble està molt dolgut» amb les
manifestacions de Velasco, al qual
acusa de «manipular la història» en
sostenir que «els incendiaris vam
ser nosaltres».
L'incendi va ser provocat per les
tropes de la columna anarquista

Durruti, segons que consta en les
declaracions dels testimonis, segons l'alcalde.
L'advocat que representa el municipi, Jorge Español, ha conﬁrmat
que presentarà als jutjats d'Osca
una demanda civil per difamació
prenent com a referent a la llei orgànica del dret a l'honor i a la
pròpia imatge.
Velasco va replicar que no ha
«descobert res de nou» perquè
abans d'ell, dos historiadors del
mateix municipi ja havien aﬁrmat que l'incendi havia estat «obra
del comitè local». La Federació
Regional d'ERC a Lleida va expressar el seu suport a Velasco.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Pere Vila, Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona; Josep Poblet, president de la
Diputació de Tarragona; Joan
Reñé, president de la Diputació de
Lleida, i Juli Fernández, alcalde de
Palafrugell.
Mercè Conesa va remarcar la
«importància de promoure i donar
suport a la cultura popular i tradicional, així com del treball conjunt
i de la col·laboració de les quatre

diputacions per portar a terme
iniciatives com la Cantada».
Josep Poblet va explicar que
«les havaneres són un patrimoni
cultural que s’ha de protegir».
Joan Reñé va subratllar que la
Cantada és un estímul per a tothom i un exemple per a tot el
país, i va explicar que «tot i que les
comarques de Lleida no tenen
mar, la música de taverna hi és
molt present, ﬁns al punt que hi ha

deu grups d’havaneres en actiu a
la demarcació».
Juli Fernández va dir que «Palafrugell aproﬁta per consolidar el
seu lideratge com a bressol de
l'havanera, per fer de la cultura un
element diferenciador i de progrés
econòmic i turístic».
Francesc Carcassès és el director artístic de l’espectacle que replica arreu de Catalunya les havaneres de Calella.

Jordi Molina reivindica la vigència
de la tenora a «Matèria del temps»
ACN

 El nou disc, presentat a

l’Espai Ter de Torroella de
Montgrí, inclou una desena
de temes originals
TORROELLA DE MONTGRÍ | ACN

El compositor i intèrpret Jordi
Molina va presentar ahir a l'Auditori-Teatre Espai Ter de Torroella
de Montgrí el seu nou treball, Matèria del temps.
Es tracta d'un disc autoeditat
amb deu temes originals que reivindiquen la tenora com un instrument de grans possibilitats més
enllà de la la cobla catalana.
La intenció és que el seu so s'i-

Molina fa una demostració.

dentiﬁqui automàticament amb el
territori, igual que passa amb les
gaites i Galícia o la trikitixa i Euskadi.
Molina va destacar que aquest
és el seu projecte més «personal»
i «eclèctic» perquè recull l'aprenentatge musical de 30 anys d'experiència.
Amb la coproducció d'aquest
treball, l'Espai Ter aspira a esdevenir un «actor» dins del món
cultural gironí i espai de «referència» per acollir assajos d'orquestres, xerrades o congressos.
Durant prop de dues dècades,
Molina va formar part com a tenora de les cobles més importants del país.

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 8 DE
SETEMBRE DEL 2016
8 Septiembre,
2016
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La Cantada d’Havaneres de
Calella celebra 50 anys amb
concerts arreu del país
a La Cantada als Auditoris portarà aquesta tardor les havaneres, per iniciativa

de les quatre diputacions catalanes, a Girona, Barcelona, Tàrrega i el Vendrell
Xavier Castillón
GIRONA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tancarà el cicle a l’auditori
Pau Casals del Vendrell
(12 h), on cantaran Peix
Fregit, Veles i Vents, Neus
Mar i Els Cremats.
“Volem que l’havanera
surti de Calella i estigui a
l’abast de tothom”, va dir
ahir a la Diputació de Girona l’alcalde de Palafrugell,
Juli Fernández, que va remarcar que el seu ajuntament i la comissió organitzadora treballen de fa
temps en l’ampli programa d’actes del 50è aniversari de la cantada, per “posar en relleu la seva importància per a Palafrugell i
per al país”. Fernández va
recordar també que la
cantada va néixer com
una iniciativa de la socie-

tat civil i que al seu èxit
han contribuït els successius ajuntaments i la Fundació Ernest Morató.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé,
va dir que, malgrat no tenir mar, a les seves comarques també estan ben arrelades l’havanera i la cançó de taverna. “Aquest és
un país que estima la seva
cultura i les seves tradicions”, va afegir-hi.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, va parlar de “l’important llegat indià” a les
comarques i de la presència de l’havanera a les seves festes. “No podem de
cap manera deixar perdre
aquest patrimoni.”

La presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, es va referir a “la col·laboració entre
les diputacions en molts
aspectes relacionats amb
els serveis al ciutadà i el
concepte de país, i això inclou la recuperació de les
tradicions i la identitat”.
Pere Vila, president de
la Diputació de Girona, va
fer un homenatge als precursors que van fer possible la cantada de Calella i
va constatar “la bona sintonia entre les administracions i l’ajuda dels patrocinadors” per celebrar
el seu 50è aniversari. “La
gent aprecia les havaneres, les segueix i les protegeix”, va concloure. ■

864907-1139095 ®

La presentació d’ahir a Girona, amb Josep Poblet, Mercè Conesa, Pere Vila, Juli Fernández i
Joan Reñé sostenint els cartells de les cantades als seus respectius territoris ■ EDDY KELELE

132424w

Els presidents de les quatre diputacions catalanes
es van reunir ahir a Girona
per presentar La Cantada
als Auditoris, una iniciativa impulsada conjuntament amb l’Ajuntament
de Palafrugell per celebrar
arreu del país els 50 anys
de la Cantada d’Havaneres de Calella, que “portarà el caliu de les havaneres
i el cant de taverna als quatre auditoris més representatius de Catalunya”.
S’han organitzat quatre
concerts en altres tants
auditoris, un per cada demarcació, en els quals intervindran grups i cantants palafrugellencs, i
també formacions locals.
El primer concert tindrà lloc el dissabte 24 de
setembre a l’Auditori de
Girona (21 h, 15 euros),
amb les actuacions de
Peix Fregit, Terra Endins,
Els Cremats i Neus Mar. El
dijous 29 de setembre, al
Palau de la Música Catalana, de Barcelona (19 h, 20
a 30 euros), hi actuaran
Port Bo, Son de l’Havana,
Arjau, Els Cremats i Indira
Ferrer amb Antoni Mas. El
dissabte 1 d’octubre es
portarà a terme la cantada
al Teatre Ateneu de Tàrrega (21 h), amb Port Bo,
Boira, Arjau i Neus Mar. I
el diumenge 2 d’octubre es
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

Els que he trobat pel camí. Sancho i Marraco
[...]
osep Sancho i Marraco havia
nascut a la Garriga, el 27 de febrer de 1879, d’una família de
músics vinculada, durant tres generacions, a la catedral de Barcelona,
en aquest ordre: Josep Marraco
Xauxés, Josep Marraco Ferrer i el
nostre Josep Sancho i Marraco, nebot de l’anterior. Morí a la seva vila
natal, on anà a retirar-se, a les seves
velleses, el 16 de setembre de 1960, a
la casa número 13 de la plaça Doctor
Vich, on jo l’havia visitat repetides
vegades, de pas cap a Samalús, el poblet on residia el poeta mossèn Ramon Garriga i Boixader, dit l’’Ermità’. [...] El catàleg general de les obres
de Sancho i Marraco comprèn més
de 500 títols; 300 d’ells corresponen
al gènere religiós. Va escriure 15
misses polifòniques: alguna d’elles
de gran envergadura. A remarcar un
“Te Deum”, un “Stabat Mater”, uns
“Responsoris” de Nadal i de Setmana Santa... Va escriure música religi-

J

De Camil Geis (Pont Major, Girona, 1902 - Sabadell, 1986) a la
Revista de Girona (1980), en el vintè aniversari de la mort de
Josep Sancho i Marraco (la Garriga, 1879-1960). Una peça d’aquest
compositor obrirà demà l’Aplec de la Sardana a la Garriga.
Caricatura d’ell fet pel també garriguenc Josep M. Serra (la
Garriga, 1922 - Barcelona, 2011) a El Correo Catalán (26-IX-1946).
osa de tota mena: antífones, himnes,
càntics... Les seves obres polifòniques es poden tractar de tu amb les
millors composicions dels grans
mestres de la polifonia religiosa de
tots els temps i de tots els països. El
meu gran amic, el musicòleg Baldelló solia dir que Sancho i Marraco era
el nostre Perosi. La mateixa bellesa
de concepció i riquesa tècnica que
admirem en la producció religiosa
del mestre, la trobem en la seva música profana: corals per agrupacions
orfeòniques, “lieder” per a cant i piano, sardanes per a cobles o per

agrupacions corals, harmonitzacions de cançons populars tan conegudes com “Muntanyes regalades”,
“Cançó del lladre”, “Cançó de bressol”... D’entre les seves obres escèniques cal destacar el drama líric “Retorn”, cabalment escrit sobre text
del notable escriptor palamosí Miquel Roger i Crosa, director de la revista empordanesa Marinada, publicada a Palamós. [...] Són notables
també obres escèniques com “Donzella que va a la guerra”, representada al teatre principal, de Barcelona,
quan el propi Sancho i Marraco n’era
el director [fou director musical del
Teatre Romea entre 1898 i 1908].
També va escriure obres per a banda. [...] Hom podria omplir programes sencers de música de tot gènere
de Josep Sancho i Marraco. Només
cal veure el programa de l’homenatge que l’any 1959 li fou tributat al Palau de la Música Catalana.

Camil Geis 1980
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Gaudeix ‘online’ dels mots encreuats de l’ARA a
http://passatemps.ara.cat
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Horitzontals 1. Ara va i torna com una seda. Quan fa crítica gastronòmica, a alguns els hi va la vida. 2. Pronom
de primera. 0,9144 metres. Canviï l’aigua de les olives.
3. Aquesta no es deixa veure. A la Gran Bretanya, és tot
un senyor. Les vocals no exerceixen el vot. 4. Ensenya
l’interior. Fer acabar tots els versos igual. És gran i familiar. 5. Fonamentarà. Thimbu n’és capital. 6. Elaboràreu.
Fill de la cunyada de la teva mare. Són a l’interior de la proveta. 7. És fàcil de trobar a Alella. Fem una petició oficial.
Guies. 8. Excusa per seure a taula. Portis pel bon camí.
9. Accepta la teva petició, però també et posa condicions.
No admet un no per resposta. Final igualat. 10. Principi
taoista. Reses amb abrandament a un ens suprem. Avi.
11. És el lloc de treball de molts anglesos. Reus sumit en el
caos. Una secció de l’orfeó. 12. Arrenca el motor. Poqueta
cosa. En el món del cinema, la primera no és tan popular
com l’última. 13. Sec i desagradable. Si no se’n té, tampoc
es té benefici. Té més informació sobre nosaltres del que
ens podem imaginar. 14. Els pitjors negocis. Tornes airós
de la teva visita a Castella.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Verticals 1. Patrons. Blasfemar. 2. No complí les expectatives. L’Édith va al trot. Guàrdia Urbana. 3. Absent des del
febrer, la retrobem quan arriba el setembre. Aquesta està
feta d’una peça. Posà alguna cosa a disposició d’algú altre.
4. Ocupa la meitat del Brasil. Tingui una percepció. Surten
per la Vall d’Albaida. 5. Escurces les distàncies. Un que no
sap que no sap res. Els lisboetes sempre la duen al cor.
6. Enganyar, vendre. Que estossega sovint. 7. El centre
de la moda. Estovis un aliment. Inicialment, els anglesos
no saben identificar-lo. 8. S’ho passa pipa. Deixades de
banda. Visc al centre. 9. Tens un principi d’infart. Tenen
poca vista. Els que estudiaven llatí el consideraven una
llengua morta. 10. Es fa fort per superar les adversitats.
Ens canta les meravelles d’un país. Tu els pagues el sou
però no els pots acomiadar. 11. Trameu. Races. Lluna
plena. 12. Repetida pel liberalisme. Una que veu visions
i queda meravellada. Necessitem un cop per entendre
què passa. 13. Trameties. Un element present en un retir
idíl·lic. 14. Zíngares que fumen. Hi ha qui, per trobar-ne,
s’aprofita dels porcs.
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A J E C
T E X A N
O
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L O
E R
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I
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6 1 5 2 8 7 4 3 9
4 3 2 6 1 9 5 8 7
9 8 7 5 4 3 1 6 2

4 8 9 6 5 3 2 7 1
7 6 3 2 1 4 5 8 9
2 1 5 9 8 7 6 4 3

3 7 4 1 6 5 9 2 8
8 9 6 4 7 2 3 5 1
2 5 1 9 3 8 7 4 6

1 7 8 3 4 5 9 6 2
6 5 2 1 9 8 4 3 7
9 3 4 7 2 6 1 5 8

5 4 8 7 2 1 6 9 3

5 4 1 8 3 9 7 2 6

