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El músic i president d’Òm-
nium Ripollès, Amadeu
Rosell, va passar moltes
estones amb en Peret
Blanc de Beget després
d’una trobada de quinze
dies a Ca la Maria del Molí,
i això li va permetre reco-
llir-ne l’herència musical.
Vint anys després de la
mort d’en Peret, Rosell li
ha volgut retre homenatge
amb un llibre –les fotos
són de mossèn Mel– que

va acompanyat d’un CD
amb enregistraments de
cançons i melodies. Ahir,
el va presentar ell mateix a
la seu d’Òmnium Cultural
de la Garrotxa en el marc
del programa Els Dijous
d’Òmnium. Pere Sala i So-
lé (Beget, 1917- Campro-
don, 1993) va ser un dels
grans músics d’arrel tradi-
cional del Pirineu, mestre
del violí tot i no saber solfa.
Gràcies a ell es va conser-
var un extens repertori de
melodies i balls. El llibre
Pere Sala, en Peret Blanc.
Tonades de violí i cançons
és, doncs, un homenatge
al músic d’arrel tradicio-
nal més conegut i segura-
ment de més qualitat, se-
gons Rosell. ■

a El músic Amadeu
Rosell el va presentar
ahir a la seu
d’Òmnium a Olot

En Blanc de
Beget ja té el
seu llibre i CD
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Rosell va cantar algunes de les cançons que va recollir d’en
Blanc de Beget i de les que havien cantat junts ■ J.C.

La companyia Teiatròlics
estrena avui l’obra Bluf al
Teatre Municipal de Ba-
nyoles, per Sant Martirià.
Bluf, escrita per Mar Vilà-
Duch i dirigida per Jordi
Angelats, es representarà
divendres (21 h), dissabte
(21 h) i diumenge (19 h)
d’aquesta setmana i la vi-
nent, i el dilluns 22 (18 h).
L’entrada costa 12 euros.
Durant una partida de car-
tes, els protagonistes des-
cobreixen coses amaga-
des dels seus amics. ■
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Teiatròlics
estrena ‘Bluf’
al Municipal
de Banyoles

TEATRE

L’Espai A Xarxa d’Arts Es-
cèniques Amateurs de Ca-
talunya ha programat
quatre espectacles a La
Cate de Figueres i tres més
a Els Catòlics d’Olot. La se-
gona temporada de l’Espai

A, la primera programació
estable d’espectacles ama-
teurs amb caràcter itine-
rant entre els ateneus ca-
talans, inclou un total de
80 funcions de 23 especta-
cles proposats per compa-
nyies i grups, que visitaran
quinze ateneus i la Fira
Mediterrània de Manresa.
Ahir es van presentar els
espectacles de l’Espai A a
Figueres i Olot, en un acte
presidit pel director dels
Serveis Territorials de
Cultura, Antoni Baulida.

A Els Catòlics d’Olot,
demà hi haurà l’obra de
teatre E.R.-Actrius (19 h),
una reflexió sobre la vida
de les actrius, que arriba
de la Sala Cabanyes de Ma-
taró. L’autor és Josep Ma-
ria Benet i Jornet i el direc-

tor, Josep M. Rabassa. El 9
de març vinent, el grup de
teatre Paranys de Sant
Joan de Vilatorrada repre-
sentarà a Olot No et vestei-
xis per sopar, i el 6 d’abril
el cor femení Actea oferirà
a Els Catòlics el concert

Actea canta xinès.

Dansa a La Cate
La programació de l’Espai
A a La Cate de Figueres es
posarà en marxa el diu-
menge 28 d’octubre, amb
l’espectacle Dansa
XXI.cat, de l’Esbart Dan-
saire de Rubí, que planteja
com volem que sigui en el
futur la dansa popular a
Catalunya.

El 17 de febrer, la com-
panyia Quatre per Quatre
portarà a Figueres tot un
clàssic del teatre català, El
cafè de la marina, de Jo-
sep Maria de Sagarra.

El 10 de març, el grup
de teatre Emfapatir mos-
trarà la seva adaptació es-
cènica del clàssic joc de
misteri Cluedo, i el 5 de
maig la Coral Zetzània ofe-
rirà a La Cate un concert
de gospel i jazz. ■

ARTS ESCÈNIQUES
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L’Espai A porta
7 espectacles a
Olot i Figueres
a ‘E.R.-Actrius’ arriba
demà a Els Catòlics i
‘Dansa XXI.cat’, el dia
28 a La Cate

Les intèrprets  de l’obra ‘E.R. -Actrius’ ■ SALA CABANYES


