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Jordi Savall serà l’encarre-
gat d’inaugurar el festival,
el 27 de juliol, a la parrò-
quia de Sant Pere, amb el
concert Orient-Occident,
un diàleg estimulant entre
les músiques orientals i
occidentals, en concret de
les músiques medievals
cristianes, jueves i àrabs
de les penínsules Ibèrica i
Itàlica i les músiques del
Marroc, Israel i Afganis-
tan de l’antic imperi oto-
mà. La cantant israeliana
Noa pujarà a l’escenari del
parc Samà el 4 d’agost per
interpretar un repertori
compost majoritàriament

per música de jazz. Per la
seva banda, el gaiter Car-
los Núñez tancarà el festi-
val el 18 d’agost, amb un
concert en què tocarà ma-
joritàriament els temes del
seu últim treball discogrà-
fic, Cinema do Mar, un
disc inspirat en la música
de cinema.

El jazz també sonarà al
festival, al castell de Vila-
fortuny, el 31 de juliol, en
què actuaran Ignasi Terra-
za i Josep M. Farràs. D’al-
tra banda, el 3 d’agost ac-
tuarà a l’ermita de la Mare
de Déu del Camí Nova
Lux Ensemble, un grup

format per membres de
l’Agrupación Coral de Cá-
mara de Pamplona i que
està especialitzat en la in-
terpretació de música re-
naixentista i barroca. La
música clàssica també serà
la protagonista del festival
el 10 d’agost, amb l’actua-
ció al parc Samà de la
Czech Chamber Orches-
tra. L’endemà, el músic
lleidatà Carles Trepat ofe-
rirà un concert de guitarra
clàssica a la parròquia de
Santa Maria. I el violon-
cel·lista Oriol Aymat i la
pianista Sílvia Vidal ac-
tuaran el 14 d’agost al cas-

tell de Vilafortuny. La mú-
sica gospel, que no pot fal-
tar en molts dels festivals
musicals estiuencs, arriba-
rà a Cambrils de la mà de
la London Community
Gospel Choir. El grup, que
es va crear l’any 1982, és
avui una de les formacions
de gospel més sòlides i im-
portants del món. El festi-
val no ha programat en-
guany cap espectacle de
dansa a diferència d’edi-
cions anteriors, en què el
públic va poder contem-
plar els espectacles d’ar-
tistes com Julio Bocca, Sa-
ra Baras o Víctor Ullate.

Jordi Savall, Noa i Carlos Núñez
actuaran al Festival Internacional

de Música de Cambrils
El certamen es desenvoluparà del 27 de juliol al 18 d’agost en cinc escenaris

Noa va actuar per última vegada a Catalunya fa dos anys, en una gira que la va portar als festivals de Cap Roig i Tarragona.

� L’Ajuntament de Cambrils ha tan-
cat la programació de la 33a edició
del Festival Internacional de Música
de Cambrils, que tindrà lloc del 27 de

NATÀLIA BORBONÈS / Cambrils juliol al 18 d’agost. El músic Jordi
Savall, la cantant israeliana Noa i el
gaiter Carlos Núñez són les princi-
pals propostes del certamen musical,
que també oferirà concerts de jazz i

gospel als tradicionals escenaris del
festival: els jardins del parc Samà, el
castell de Vilafortuny, les parròquies
de Sant Pere i de Santa Maria i l’er-
mita de la Mare de Déu del Camí.

� L’Agrupació Musical
Rapitenca es traslladà a
començament del mes
d’abril a la nova escola de
música del poble, que ha
construït l’Ajuntament en
els últims dos anys i mig
amb una inversió de
720.000 euros.

Dissenyada pels arqui-
tectes rapitencs Lluís Co-
mí i Elena Rosales, la nova
escola, situada al carrer de

Sant Sebastià, al mateix
solar que abans acollia la
seu de l’Agrupació Musi-
cal Rapitenca, té una su-
perfície construïda de 852
metres quadrats repartits
en tres plantes. A la planta
baixa hi ha el vestíbul, les
oficines, els arxius i tres
aules per a classes teòri-
ques. A la primera, hi ha
una biblioteca, una sala
d’actes i vuit aules per a
instruments. I a la tercera,

hi ha la sala d’assajos i de
concerts, de 152 metres
quadrats, i tres aules més.
Mentre han durat les
obres, l’Agrupació Musi-
cal Rapitenca ha hagut de
fer les classes i els assajos
a la seu de la Confraria de
Pescadors Verge del Car-
me.

L’Ajuntament de la Rà-
pita ha difós una nota ofi-
cial que recull les declara-
cions de la regidora de

Cultura, Maria Ràpita Ba-
lagué, en què destaca que
l’escola ha estat una de les
prioritats del govern muni-
cipal en aquest mandat:
«És una de les entitats més
importants del municipi i
per això vam creure con-
venient dotar-la d’unes
instal·lacions adequades
perquè pogués desenvolu-
par la seva tasca formativa
i cultural en unes condi-
cions òptimes».

La nova escola de música de la Ràpita
entrarà en funcionament el mes que ve
N.B./ Sant Carles de la Ràpita

El FEC Reus acaba avui amb la
projecció dels últims curts a concurs
� Reus. La sisena edició del FEC Reus, el Festival
Europeu de Curtmetratges, acaba avui amb la pro-
jecció de les últimes pel·lícules en format de vídeo
a concurs i amb una gala que tindrà lloc al Teatre
Bartrina a dos quarts de deu de la nit. Durant l’acte,
es lliuraran els premis i es projectaran els tres mi-
llors curtmetratges d’Europa del 2006: Making of
parts, de Daniel Elliott (Gran Bretanya); Before
Down, de Bálint Kenyeres (Hongria); i Sniffer, de
Bobbie Peers (Noruega). També avui, a les sis de la
tarda, a la sala d’actes del Centre de Lectura, es po-
dran veure els films presentats en el IV concurs de
microfilms. / EL PUNT.

Uns dossiers didàctics divulgaran
l’obra de Bladé i Desumvila
� Flix. El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CE-
RE) ha impulsat l’elaboració d’uns dossiers didàc-
tics sobre l’escriptor Artur Bladé i Desumvila, que
presentarà dimecres que ve a l’IES Julio Antonio
de Móra d’Ebre, i es farà arribar de seguida i de ma-
nera totalment gratuïta a tots els centres educatius
de la Ribera d’Ebre. Els dossiers han estat elaborats
gràcies a la implicació dels mestres i professors, i al
suport institucional i econòmic del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, dels serveis territorials
d’Educació i dels de Cultura a les Terres de l’Ebre.
Amb aquesta iniciativa, per apropar l’obra de Bladé
als més joves, el CERE se suma al programa d’acti-
vitats i reconeixements que durant tot aquest 2007
es fa per commemorar el centenari del naixement
de l’autor de Benissanet. / EL PUNT.

Neus Català participa avui a Falset en
una jornada sobre la Guerra Civil
� Falset. Les associacions No Jubilem la Memòria i
Amics de Ravensbrück han organitzat avui a Falset
la jornada Memòria i lluita, en què participarà Neus
Català, exdeportada del camp d’extermini de Ra-
vensbrück. L’acte, que començarà a les sis de la tar-
da al Teatre de l’Artesana, consistirà en la xerrada
La imatge de la dona durant la Guerra Civil, a càr-
rec de la historiadora i presidenta de No Jubilem la
Memòria, Angela Jackson, i la presentació del lli-
bre Neus Català. Memòria i lluita, d’Elisenda Be-
lenguer. També es projectarà el documental Ramon
Perera: l’home que va salvar Barcelona, de Mont-
se Armengou i Ricard Belis. Els assistents a l’acte
podran conversar amb Neus Català (els Guiamets,
1915) sobre els seus records d’abans i durant la
Guerra Civil. / EL PUNT.

«Tornar a casa», última producció del
CAER, va ser vista per 2.092 persones
� Reus. Un total de 2.092 persones van assistir a les
quatre representacions de Tornar a casa, de Harold
Pinter, l’última producció del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER). Aquesta xifra significa un
70 per cent de l’aforament del Teatre Fortuny i, se-
gons els responsables del CAER, «confirma l’en-
cert de presentar les produccions durant més dies
del que és habitual als teatres de la ciutat». Tornar a
casa, que dirigeix Ferran Madico, es podrà veure a
la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya del
14 de març al 8 d’abril. Després d’una gira per Ca-
talunya i l’Estat espanyol, farà temporada a Valèn-
cia, als teatres de la Generalitat Valenciana, on es
representarà en català. / EL PUNT.

Alumnes de l’escola de música de
Móra d’Ebre actuen avui a Reus
� Reus. Alumnes de l’escola municipal de música
de Móra d’Ebre actuaran avui a la societat El Círcol
de Reus, en el marc del setè cicle de joves promeses
que organitza l’Associació de Concerts de Reus.
En el concert, que començarà a les set de la tarda,
s’interpretaran peces de Chopin, Dvorák, Beetho-
ven i Mozart, entre altres compositors / EL PUNT.


