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Costa-Pau presenta 
‘Diana Palmer’

Setmana d’audicions 
a l’escola de música

llibre. novetat

música. casino 

nn Acompanyat de l’historia-
dor i assagista Enric Pujol i de 
l’escriptora Montserrat Segura,  
l’escripor i editor de Garrigue-
lla Manuel Costa-Pau va presen-
tar diumenge, a Ca l’Herrero de 
Portbou, la seva darrera novel-
la Diana Palmer (Llibres del Se-
gle).  Precisament a Portbou és on 
transcorre la infància del prota-
gonista de la novel·la a finals dels 
quaranta. [Foto: À. R.]n

nn L’escola de música del Casino 
Menestral ha ofert, del dilluns 
7 al divendres 11 de març la tra-
dicional setmana d’audicions, 
en la qual han participat tots els 
alumnes del centre. Durant la 
setmana, més de cent solistes 
han omplert la sala Abdó Terra-
des de la seu provisional del Ca-
sino Menestral en cada sessió, 
amb entrada gratuïta i obertes 
a tothom.n
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Diversos joves emergents de 
l’Empordà pujaran aquest diven-
dres i dissabte, a les 9 del vespre, 
a l’escenari del teatre El Jardí de 
Figueres per donar el tret de sor-
tida al primer Cicle de Nous Crea-
dors, organitzat per la companyia 
Agitart, la companyia jove de tea-
tre A Mossegades i l’entitat Joven-
tuts Musicals de Figueres, amb la 
col·laboració de Figueres a Esce-
na i l’Ajuntament de Figueres.  En 
aquesta primera edició de la mos-
tra, que gira al voltant del tema de 
la violència creadora, el drama-
turg Marià Llop Brugada, el core-
ògraf Roger Fernández Cifuentes 
i el compositor Gerard Valverde 
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El teatre El Jardí estrena el 
Cicle de Nous Creadors 
Marià Llop, Roger 
Fernández i Gerard 
Valverde hi presenten un 
espectacle al voltant de la 
‘violència creadora’

figueres a escena. programacióY

‘dust’. una moment de l’espectacle del coreògraf Roger Fernández HORA NOVA

Ros hi presentaran un especta-
cle multidisciplinari, en un for-
mat no convencional, format per 
les seves peces respectives La do-
na que donava menjar als coloms: 
Una guerra contra la pau (teatre), 
Dust (Dansa) i La Setmana de la 
Rata (música).

Després de l’estrena a Figue-
res, la mostra, de caràcter anual, 

anirà als municipis de la Bisbal 
d’Empordà (27 de març), l’Esca-
la (16 d’abril), Llançà (30 d’abril) i 
Roses (15 de maig).

La  mostra ha nascut amb l’ob-
jectiu d’oferir l’oportunitat a joves 
creadors de la comarca de parti-
cipar en un procés creatiu, difon-
dre la seva obra  i introduir-se en 
el mercat professional. n

L’Arxiu Municipal de Caste-
lló d’Empúries ja ha començat a 
introduir alguns dels seus fons 
documentals al portal Arxius en 
Línia. Concretament, ja es po-
den consultar en línia un total 
de set fons documentals, cinc 
dels quals són patrimonials _de 
la família Castañer, Mayor Fi-
na, Garrigolas, Brosssa Angla-
da i Turró_, un de personal _Pau 
Guanter àlies el Rossinyol_, i un 
de judicial _del jutjat comarcal 
de Castelló d’Empúries_. En to-
tal, es poden consultar 481 uni-
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tats documentals i es preveu que 
tota la documentació digitalit-
zada que custodia l’arxiu es pu-
gui anar incorporant progressi-
vament al programari per tal de 
fer-la visible i consultable.

Amb això, després de Sant Fe-
liu de Guíxols, Castelló d’Em-
púries s’ha convertit en el segon 
municipi de Catalunya de més 
de 10.000 habitants que sense ser 
capital de comarca ja té part dels 
seus fons documentals visibles 
i consultables des d’un entorn 
web, gràcies al portal Arxius en 
Línia, engegat per la Generalitat 
de Catalunya. n

Els documents de l’arxiu, 
consultables “en línia”

castelló d’empúries. digitalitzacióY
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Els testaments són una font 
imprescindible per a l’estudi del 
passat a través de la mort i de tot 
el que l’envolta. Per aquest mo-
tiu, l’Arxiu Municipal de Roses 
acaba de presentar com a docu-
ment del mes de març un testa-
ment del 1728, corresponent a 
Estàssia Rols Llamosí, fet a Pau 
el 23 d’abril davant del prevere i 
rector Salvador Viarnés.  Aquest 
document és un testimoni de 
prop de 300 anys d’antiguitat 
que expressa el desig humà de 
traslladar la voluntat personal 
més enllà de la mort.  

Del testament és interessant 
l’estructura,  que es repetia en 
tots els testaments de l’època: 
començava amb una invocació 
religiosa i seguia amb les dades 
personals de l’atorgant, els mar-
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messors, la petició que li fossin 
pagats els deutes i la restitució 
de les seves injúries, si en tenia. 
Després escollia el lloc de la se-
pultura i disposava els llegats i 
les celebracions religioses que se 
li havien de dedicar. Finalment, 
el testador, el notari i testimonis 
donaven fe de l’acte.n

Roses analitza el seu passat 
a través de la mort

arxiu municipal. document del mesY


