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AGRAMUNT

Jordi Guixé presentarà diu-
menge a la una del migdia
al Casal Agramuntí amb un
concert el seu CD Silenci
Blanc. Un projecte en el
qual la tenora escapa del
seu àmbit natural, la músi-
ca de cobla, per introduir-se
en la música clàssica, el
jazz, el blues, la bossa nova

o el swing. Per fer la grava-
ció hi han participat un ba-
teria, Ivo Sans; un trombó,
Esteve Molero; un contra-
baix, Oriol Roca; la guitarra
de Joan Casellas; el saxo de
Gilberto Rivero, i la tenora
del Jordi Guixé. Segons
Guixé, el projecte fusiona
moltes experiències i pro-

postes sorgides de diferents
àmbits.

Amb 27 anys, Jordi Guixé,
natural de Puigverd d’Agra-
munt, és un dels 9 músics
que han assolit la titulació
superior de tenora a l’ES-
MUC. Entre altres, ha estat
guanyador de la beca Josep
M. Bernat de Bellpuig.

Jordi Guixé Sextet actuarà diumenge al Casal Agramuntí per presentar el nou CD del grup.

J.G.

Jordi Guixé presenta a casa el seu disc ‘Silenci

Blanc’. Un treball on la tenora sona a jazz i clàssic

Una tenora que
s’escapa de la cobla

Presenten els efectes del
1714 a la vall del Corb

SANT MARTÍ DE MALDÀ

La sala del Foment de Sant
Martí de Maldà, va acollir
dissabte al vespre l’acte de
commemoració del Tricente-
nari a la vall del riu Corb,
amb l’assistència dels repre-
sentants dels ens municipals.
Hi assistiren més d’un cente-
nar de persones que pogue-
ren escoltar les conferènci-
es que impartiren sobre els
efectes de la Guerra de Suc-
cessió, a la gent i els pobles,
de l’Urgell, a càrrec dels his-
toriadors Esteve Mestre i Jo-

sep M. Llobet. A la segona
part de l’acte, es van llegir
dos poemes sobre els fets, a
càrrec Francesc Pasqual,
acompanyat pel Grup de
Grallers de Rocafort. Final-
ment es va procedir a fer
l’acte d’ofrena a les víctimes
del conflicte.

Va ser el tercer acte de
commemoració del Tricente-
nari del 1714, a les terres de
Lleida, organitzat pel Grup
de Recerques de les Terres
de Ponent.

La lectura de poemes per Francesc Pascual.

GRTP

La Xarxa presentà la cia.
Anna Roca al Gran Teatre

CERVERA

La companyia de teatre An-
na Roca, amb gairebé 20 anys
de trajectòria, arriba a La
Xarxa Cervera amb l’espec-
tacle Can Pere Petit, que s’es-
cenificarà diumenge a les 6
de la tarda al Gran Teatre de
la Passió.

Can Pere Petit recupera
contes populars com La fava
favera i en fa una interpreta-
ció lliure d’altres com El ge-
megaire de la Garrotxa (El
flautista d’Hamelin), donant-

los una nova vida, així com
presenta altres històries ac-
tuals de la pròpia Anna Ro-
ca. Can Pere Petit és un es-
pectacle que a partir dels
canvis constants de vestuari
i música, no només presenta
l’ambient rural sinó que per-
met fer un tast de diferents
estils musicals; des de la mú-
sica tradicional, a partir del
sac de gemecs, fins al rock
passant per la música clàssi-
ca i el cabaret.

Imatge d’arxiu de l’obra Can Pere Petit.

LA XARXA

Ed+ de Guissona participarà al Concurs Nacional de dansa ANAPRODE 2014, el concurs més gran i im-
portant d’Europa i que enguany se celebra al teatre El Jardí de Figueres aquest cap de setmana. Hi pre-
nen part cinc dels tretze grups que hi ha a l’escola en les disciplines de contemporani i hip hop.

EDME

L’ESCOLA DE DANSA MONTSE ESTEVE, AL CONCURS NACIONAL DE DANSA ANAPRODE


