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CULTURA I SOCIETAT

El Cor femení gironí format per
cantants solistes dels Amics de
l’Òpera de Girona estrenarà avui
a les 12 del migdia l’espectacle
Dones d’aigua, amb música del
compositor Paco Viciana, en un
acte al Saló de Descans del Tea-
tre Municipal de Girona.

L’agrupació musical està for-
mada per 6 cantants: Montserrat
Cristau, Maite Mer i Imma Presas
(sopranos), i Glòria Garcés, Vera
Krasnoperaova i Gina Reyner
(mezzosopranos). La violinista
Ezster Schüts i la pianista Anna
Cassú completen l’elenc.

El concert ha estat concebut
com un viatge subtil i imaginari
pel món oníric de les dones d’ai-
gua, éssers misteriosos de la mi-
tologia medieval. L’espectacle

combina peces de cor a capella
amb acompanyament de piano i
violí a intervals amb un tema so-
lista per a cada cantant; és a dir,
per a cada dona d’aigua.  

La música és obra del compo-
sitor Paco Viciana, que enguany
celebra el 25è aniversari en l’ofi-
ci de músic i de residència en ter-
res gironines. Poesies de dife-
rents autors, des del mateix com-
positor fins a Verdaguer, Núria Es-
ponellà Fernando Pesoa o Fede-
rico García Lorca han estat mu-
sicades.

El mite de les dones d’aigua ha
captivat i inspirat recentment
 artistes de diferents disciplines:
Carme Boix en les seves fotogra-
fies, Núria Esponellà en la seva
nova novel·la, Sandra Roure en els
seus penjolls d’or i plata…
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El cor femení dels
Amics de l’Òpera 
de Girona estrena
«Dones d’aigua»

L’espectacle, amb música de Paco Viciana,
es podrà veure avui (12h) al Saló de Descans 


Una gala dels Amics de l’Òpera de Girona. 
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El Cercle Esport de Figueres va acollir divendres un seminari sobre
«Política de cohesió europea 2014-2020» amb l’assistència de
representants del món polític, universitari i social. L’acte, organitzat per
l’Euroinstitut Català Transfronterer, va comptar amb les intervencions de
l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, el vicepresident de projectes europeus
de la UPVD, Jean Benkhelil, l’eurodiputat Ramon Tremosa i la vicerectora de
política internacional de la UdG, Lluïsa Pérez Cabaní. 



Figueres Seminari de política de cohesió europea
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Les dones d'aigua, aloges o go-
ges, encantades, paitides o nimfes
de llacs són éssers de la mitologia
catalana, éssers femenins que habi-
ten als indrets d’aigua dolça: als es-
tanys, als torrents i salts d'aigua.
Prenen forma de belles donzelles,
d'ulls blaus o verd maragda, de llar-
gues cabelleres daurades o pèl-ro-
ges fulgurants als raigs del sol o a la
llum de la lluna, destrenades, que
els cascadegen fins als peus. Van
nues o amb tuls transparents volà-

tils o atrapats a les belles formes del
seu cos o amb túniques molt blan-
ques o d'or empal·lidit. Són sem-
blants a les dones humanes, però la
seva natura és menys corpòria, més
lleu: poden aparèixer i desaparèixer
en un moment. Són joves i no hi ha
temps ni tara que les faci envellir;
tanmateix són mortals, bé que arri-
ben a viure més enllà de mil anys.
Són genis que afavoreixen els nai-
xements i la fertilitat, que donen
vida i regeneren constantment la
creació. La relació d'aquestes dei-
tats aquoses amb els humans sol
ser favorable, però̀ sempre torbado-
ra.



Belles donzelles 
nues d’ulls blaus 

MITOLOGIA MEDIEVAL

Tel.: 972417676 / Fax: 972417600   www.montessori-palau.net

Us convidem a visitar l’Escola a la JORNADA DE PORTES OBERTES del 
CCE MONTESSORI PALAU que tindrà lloc el proper 

diumenge 17 de febrer, des de les 10.45 h fins a les 13.45 h.

Des del CCE MONTESSORI PALAU també volem convidar els pares interessats
a les reunions  informatives:

PROJECTE DE 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL –Dijous, 14 de febrer de 2013.

PROJECTE DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 
–Dimarts, 19 de febrer de 2013.

PROJECTE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  –Dijous, 21 de febrer de 2013.

PROJECTE D’EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE  –Dijous 28 de febrer de 2013.

Hora d’inici a les 21.00 hores a la Sala d’Actes de l’Escola

Confirmeu l’assistència a les reunions trucant al 972417676.
Per a més informació, a la pàgina web www.montessori-palau.net


