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Els llibres
sacramentals
de Valls seran
digitalitzats

CULTURA

■ A falta d’un dia per acabar
la campanya de micromece-
natge, l’Arxiu Diocesà de Ta-
rragona ha recollit poc més
dels 12.000 euros necessaris
per tirar endavant el projec-
te de digitalització de llibres
sacramentals de tres pa-
rròquies de Valls. L’èxit de la
campanya ha estat possible
gràcies a 166 mecenes virtuals.

A partir d’aquest projecte,
es podran mantenir fins a vui-
tanta-dos volums de les pa-
rròquies de Sant Joan, Sant
Antoni Abat i Verge del Car-
me. En aquests llibres s’hi con-
centren més de 60.500 imat-
ges que daten dels segles XVII
i principis del XX. A partir d’ara
i fins al mes de juliol, els ex-
perts i tècnics hauran de di-
gitalitzar els llibres sacramen-
tals i un cop finalitzi aquest
procés es començarà el con-
trol d’imatges. S’espera que
al mes d’octubre es puguin
traslladar les còpies digitals
al’Arxiu,totiquefinsalnovem-
bre no s’activaria l’accés a les
imatges digitalitzades.

La iniciativa va néixer l’any
2008, quan es va decidir que ca-
lia conservar els documents
eclesiàstics de l’Arquebisbat
de Tarragona. Fins a dia d’avui,
cent vint-i-set parròquies de
la comarca han participat en
aquest projecte, que ha acon-
seguit salvar prop de 5.000
documents i quasi 800.000
imatges. –ARIADNA ESCODA
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Prop de dues-centes persones
s’endinsen al Teatre Principal de Valls
■ L’obra de teatre Bambolines del
Teatre Principal que s’ha reestre-
nat aquest any ha hagut de pen-
jar el cartell d’entrades exhauri-
des durant aquest cap de setma-
na. En les set sessions de dissabte
i les cinc de diumenge, els vallencs
han acudit al Teatre Principal per
descobrir-ne tots els racons. L’èxit
d’assistència permet que el GTP
es plantegi repetir aquesta obra,
malgrat que encara és aviat per
acordar una data al calendari. Tot
i això, tal com ha afirmat el pre-
sident de l’agrupació, Roger Mon-
talà, aquest índex de públic de-
mostra que els ciutadans de Valls
estan interessats en la seva cul-
tura i la història que envolta el
Teatre Principal.

Tot i que Bambolines del Tea-
trePrincipal ja ha acabat, el GTP
no s’atura. Durant aquesta Set-

mana Santa, els integrants del
grup es reuneixen a l’estudi
Echoestudio de Figuerola del
Camp per enregistrar el CD dels

Pastorets que veurà la llum al no-
vembre. El disc compta amb el
suport de la Regidoria de Cultu-
ra.–ARIADNA ESCODA

Els espectadors i els actors han intercanviat els seus rols aquest cap de
setmana a l’obra ‘Bambolines del Teatre Principal’. FOTO:PERE TODA / AJ. VALLS
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Els concerts d’aquesta edició
s’emmarquen en la commemo-
ració del 40è aniversari del con-
junt instrumental Hespèrion XXI,
per bé que l’efemèride coincideix
també amb els 25 anys de l’or-
questra d’època barroca Le Con-
cert des Nations, també creada
per Jordi Savall.

Cada una de les tres propostes
musicals dissenyades per Savall
s’ajusta a una branca de la seva
tasca artística i com a investigador
delahistòriamusical.Elprimercon-
cert, a la plaça del monestir, ver-
sarà sobre la unió de les cultures
oriental i occidental mitjançant
la música i un missatge de pau. Les
mil i una nits: Orient-Occident, amb
l’orquestra Hespèrion XXI i una
sèrie de cantants i solistes convi-
dats de banda i banda de l’arc me-
diterrani, donaran forma a quest
‘diàleg’ entre músiques otoma-
nes, jueves i cristianes.

L’endemà, divendres 15 d’agost,
tindrà lloc al mateix escenari el
concert inspirat en la invocació
de la nit ‘Harmonia de les Nacions,

també amb l’orquestra de Savall,
amb una selecció de peces instru-
mentals recopilades pel mestre
associades de forma directa o in-
directa a la nit, el somni i les ce-
lebracions de pau i dol.

En darrer lloc, diumenge es po-
dràescoltar,a dinsdel’esglésiadel
monestir, els conjunts La Capella
Reial de Catalunya (amb Savall a
la viola de gamba) i l’Hespèrion
XXI interpretant peces musicals
«del temps del Greco», és a dir, a
cavall entre els segles XVI i XVII.

La novetat d’enguany és que
el festival ha prescindit del ter-
cer escenari amb què es va inau-
gurar l’any passat, en benefici de
dos espais amb un aforament més
gran. En aquest sentit, si l’any
passat el festival de música anti-
gadePobletvacongregar2.500per-
sones, enguany els organitzadors
confien que en seran 3.000.

Les entrades pels concerts a
la plaça oscil·laran entre els 30 i
els 35 euros, mentre que el con-
cert que se celebrarà dins de l’es-

glésia costarà entre 30 i 40 euros.
Jordi Savall es va mostrar ahir
molt content de repetir l’expe-
riència del festival en un entorn
com el monestir de Poblet.

El mestre va expressar que un
espai com aquest és un lloc que
«necessita tenir una continuïtat
musical». A més, va valorar que
als espais «tan bells» com aquest
monestir «la música els dóna sen-
tit, i els aporta una dimensió es-
piritual a l’ànima que ja tenen les
pedres».
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‘Les mil i una nit de músiques’ en el
Festival de Música Antiga de Poblet

Jordi Savall va presentar ahir la segona edició del festival a Barcelona. FOTO: ACN

La plaça del monestir
i també l’església es
repartiran els tres
concerts del certàmen
de què consta el
festival d’enguany
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