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Pere Jou, cantant i ànima del grup de pop-folk Quart Primera, en una foto promocional del nou disc.

ACN

J. BALLABRIGA
❘ LLEIDA ❘ El grup barceloní Quart
Primera, liderat pel compositor,
cantant i guitarrista Pere Jou, va
començar el seu camí fa més de
cinc anys cantant als salons de
cases particulars. De fet, el nom
Quart Primera fa referència a la
seua primera sala de concerts.
Ara acaben de publicar el seu
tercer treball discogràfic,Neu-
rones a la punta d’un iceberg
(Satélite K) i, per recordar vells
temps després d’uns anys en els
quals han canviat els pisos par-
ticulars per clubs i sales musi-
cals, han organitzat els seus pri-
mers quatre concerts de presen-
tació del nou àlbum aquest prò-
xim cap de setmana en quatre
domicilis particulars de Barce-
lona,Girona,Tarragona i Lleida.

Van llançar la convocatòria a
la seua pàgina web buscant pro-
pietaris de pisos en cada capital
per acollir un recital amb només
una condició: que el pis ha de
ser un quart primera.Al final,
a Lleida van respondre quatre o
cinc veïns i el grup va acabar ele-
gint un pis d’un cèntric edifici
de l’Eix Comercial, propietat
d’una coneguda i històrica famí-
lia de la ciutat, per al concert que
tindrà lloc diumenge a la tar-
da.

Miquel, el propietari d’aquest
quart primera, va reconèixer ahir
a SEGRE que “amb prou feines
he escoltat la música de Quart
Primera; va ser la meua germa-
na qui em va comentar que bus-
caven un pis per presentar el seu

Unpis de Lleida,‘sala’musical
El grup barceloní Quart Primera estrena el seu nou disc en domicilis privats
|| Diumenge, a la quarta planta d’un cèntric edifici de l’Eix Comercial
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nou disc i la idea em va semblar
simpàtica”.

El recital, d’una hora, tindrà
un format acústic, amb Pere Jou
armat amb la seua guitarra i el
suport d’un teclat. Miquel po-
sarà a la seua disposició una sa-
la de 32 metres quadrats, més
un annex de 10 metres més, i
“amb un balcó amb vista a la
SeuVella, que els va encantar
quan els vaig enviar les fotogra-
fies”.

■ El recital de Quart Prime-
ra a Lleida serà exclusiu per
a la família i amics del propi-
etari del pis, que va xifrar en
unes 25 persones. “Potser
més si al final volen vindre
els altres veïns que van ofe-
rir els seus pisos a Lleida per

al concert, als quals hem con-
vidat a través del grup”, va
comentar Miquel. Els Quart
Primera ja tenen concerts pre-
vistos en les pròximes setma-
nes en sales d’Olot, Mataró,
Barcelona, Manresa i Tarra-
gona.

Concert exclusiuperaunes25
persones, entre família i amics

LaMostra
d’Igualada, amb
8grups de Lleida

TEATREFAMILIAR

❘ IGUALADA ❘ La 26 edició de la
Mostra d’Igualada, Fira deTe-
atre Infantil i Juvenil, que se
celebrarà del 16 al 19 d’abril,
comptarà amb 64 producci-
ons (22 estrenes), vuit de les
quals seran de companyies de
Lleida.Al certamen hi parti-
ciparan el Centre deTitelles
de Lleida, FestucTeatre, La
Baldufa, Campi qui Pugui,
JAM, Efímer, Encara Farem
Salat i Xip Xap, que protago-
nitzarà l’espectacle infantil
de clausura, Uh! Quin can-
gueli. La Mostra reforçarà
l’oferta d’obres per a joves de
12 a 16 anys.

El cantautor Xoel
López obre avui
el FestivalMud
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❘LLEIDA ❘ El cantautor gallec Xo-
el López obrirà avui al Cafè
delTeatre (22.00 h, 12 €/10 €)
la novena edició del Festival
Mud (Músiques Disperses) de
Lleida, que es desenvolupa-
rà fins diumenge. Xoel López
va iniciar la seua trajectòria
musical el 2001 liderant el
projecte pop en anglès Delu-
xe, amb sis discos fins al 2008.
Des d’aleshores establert a
BuenosAires, va publicarAt-
lántico el 2012 i ha anunci-
at nou disc per a aquesta pri-
mavera, part del qual avan-
çarà avui a Lleida.

Creuen haver trobat les
restes deMiguel de
Cervantes i la seua esposa
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Dos tècnics investigant restes d’un fèretre d’un nínxol de l’església, el mes de gener passat.

EFE
❘ MADRID ❘ Els investigadors que
busquen les restes de Miguel de
Cervantes a l’església de lesTri-
nitarias deMadrid, on va ser en-
terrat, creuen haver trobat les
restes òssies que podrien corres-
pondre’s amb les de l’escriptor
i la seua esposa, Catalina de Sa-
lazar, segons fonts pròximes al
projecte.

Les restes, disgregades i “en
molt mal estat”, s’han trobat jun-
tament amb material ossi de di-
versos adults més en un dels nín-
xols de la cripta diferent que
contenia la taula amb les inici-
als M.C., i les anàlisis de labora-
tori extern semblen indicar que
són els del pare del Quixot i la
seua esposa. Segons van infor-

mar les mateixes fonts, no es
tracta del punt d’enterrament
on l’escriptor va ser sepultat el
1616 sinó el lloc al qual es van
traslladar les seues restes òssies
posteriorment al 1673, quan van
començar les obres de remode-
lació de l’església. Han estat les
proves amb un espectròmetre
de masses les que han permès a
l’equip liderat pel forense Fran-
cisco Etxeberria analitzar la
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composició òssia i datar les res-
tes que coincidirien amb les de
Miguel de Cervantes, la seua es-
posa, i altres individus que van
ser enterrats en la mateixa èpo-
ca.

No obstant, no s’ha trobat l’es-
quelet complet de Cervantes si-

nó ossos en mal estat. “No tro-
barem Cervantes amb el seu
nom posat en un taüt”, va iro-
nitzar Etxeberria, quan el juny
de l’any passat es van presentar
els punts d’enterrament de l’es-
glésia detectats amb un geor-
radar.Tanmateix, l’ajuntament

deMadrid –institució que finan-
ça i promou el projecte de recer-
ca de Cervantes– va comunicar
ahir que“de la situació dels tre-
balls de l’equip d’investigació,
avui dia no es pot garantir la tro-
balla de les restes de Cervantes
i la seua esposa”.

TROBALLA SENSE GARANTIA

L’ajuntament de Madrid va

dir que“no hi ha garantia”

que s’hagin localitzat les

restes de l’escriptor

A l’església de les Trinitarias de Madrid


