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Josep Manzano, director
del Festival de Guitarra Gi-
rona-Costa Brava, va acce-
dir a l’obra d’aquests tres
compositors i guitarristes
pràcticament oblidats a tra-
vés de l’estudi La guitarra
en Cataluña, 1769-1939,
de Josep Maria Mangado.
«Possiblement sigui la pri-
mera vegada que [aquestes
composicions] s’enregis-
tren en disc, ja que m’ha es-
tat impossible trobar cap
versió de referència», afir-
ma Manzano al llibret del
CD, editat per Ars Harmo-
nica amb el suport de la Di-
putació i l’Ajuntament de
Girona.

El llibret també inclou
breus notes biogràfiques,

en català, castellà i anglès,
dels tres compositors: Jo-
sep Ferrer i Esteve (1835-
1916), músic i fotògraf
nascut a Girona però molt
vinculat a Torroella, de qui
s’han recuperat diverses
composicions com ara Re-
cuerdos de Montgrí, op. 1
(Capricho) i Melancolie,
que dóna títol al disc i for-
ma part d’una sèrie de pe-
ces interpretades a duet per
les guitarres de Manzano i
Carlos García-Benítez, al
final del disc.

De Josep Costa i Hugas
(Torroella de Montgrí,
1826-1881) es coneixen
mitja dotzena d’obres ori-
ginals, de les quals Manza-
no ha triat dues, incloent-hi

una Fantasía brillante (so-
bre motivos de La Travia-
ta), que dura més 14 mi-
nuts. Costa va ser alumne
del figuerenc Bonaventura
Bassols (1812-1868), de
qui només es conserven
dues peces, una de les quals
és el vals gravat per Manza-
no, qui avui, sota el títol ge-
nèric La guitarra a l’època
d’Albéniz, presentarà
aquest disc a l’auditori Via-
der de la Casa de Cultura de
Girona (20 h, 5 euros) en un
concert en què també inter-
pretarà obres de Tàrrega i
Albéniz.

� Nou concurs. Manzano
ja treballa, amb David
Coll i Gavin Buckley, en la
setena edició del festival
de guitarra, que tindrà lloc
del 21 de juliol al 12 de se-
tembre i estrenarà un con-
curs de guitarra clàssica i
flamenca, que rebrà el
nom de Josep Ferrer amb
motiu del 175 aniversari
del seu naixement. D’altra
banda, Manzano també
participarà a l’agost en la
setmana internacional de
guitarra de Burgos, i pre-
para per a la tardor una in-
tensa gira sud-americana.

Manzano dedica un
disc a la guitarra
gironina del XIX

La presentació de «Melancolie» tindrà
lloc avui a la Casa de Cultura de Girona

XAVIER CASTILLÓN / Girona
● El guitarrista gironí Josep Manzano ha dedicat el seu
tercer disc en solitari, Melancolie, a recuperar composi-
cions de tres compositors guitarristes del segle XIX: el
gironí Josep Ferrer i Esteve, el torroellenc Josep Costa i
Hugas i el figuerenc Bonaventura Bassols. Avui Manza-
no presentarà el disc a la Casa de Cultura de Girona.

Josep Manzano.

● Olot. L’espectacle de la companyia Essela El millor
dels mons, basat en textos de Quim Monzó i dirigit
per Cacu Prat i Pep Tines, amenitzarà el lliurament
dels premis literaris Ciutat d’Olot, que es durà a ter-
me al Teatre Principal el pròxim 17 d’abril (21.00 h).
Després de l’espectacle, es donarà a conèixer el vere-
dicte i es farà l’entrega dels premis, que organitza
l’Institut de Cultura. L’acte, el presentarà el periodis-
ta Jordi Corominas. Posteriorment, tots els assistents
podran degustar un sopar lleuger. Les entrades anti-
cipades es poden adquirir per 20 euros al Principal.
Es lliuraran el premi Marian Vayreda, de prosa nar-
rativa; el Joan Teixidor, de poesia, i el Caixa de Giro-
na, de novel·la juvenil. / J.C.

OLOT
«El millor dels mons» es representarà al
Principal dins l’acte dels premis Ciutat d’Olot

● Girona. L’Aula d’Humanitats del Centre Cultural la
Mercè de Girona dedicarà avui l’espectacle del mes
d’abril del cicle A Pas de Poetes a l’obra del poeta se-
villà Luis Cernuda (1902-1963). L’espectacle comen-
çarà a les nou del vespre i l’entrada costa 5 euros. El
poeta Lluís Freixas s’ha encarregat de la selecció dels
textos i la presentació d’aquest espectacle, que combi-
na poesia i dansa. En una escenografia de Tomàs Pons,
de l’Escola Municipal d’Art, es desenvoluparan les
coreografies de Paloma Solanas i Magdalena Garzón,
en interacció amb els poemes recitats per l’actriu Ka-
tia Klein. Meritxell Yanes i Montse Canals són les co-
ordinadores del cicle A Pas de Poetes, que en aquesta
edició també dedica espectacles a Joan Vinyoli, John
Keats i Montserrat Abelló. / X.C.

GIRONA
La Mercè dedica avui un nou espectacle del
cicle A Pas de Poetes a Luis Cernuda


