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Prop d’un centenar de persones
va gaudir diumenge de la música
d’arrel popular del cantaor de
Xàtiva Pep Gimeno, Botifarra, la
tercera actuació musical que la ta-
verna calafina Cal Macarró acull
dins del cicle de concerts del Cir-
cuit Folc 2008. Aquesta iniciativa
arriba enguany a la seva tercera
edició i es promou des del Centre
Artesà Tradicionàrius i la revista
Sons, amb el suport de la Genera-
litat de Catalunya i la Federació
d’Ateneus de Catalunya.

Pep Gimeno va oferir el seu re-
pertori a un públic molt entregat
durant les dues hores que va du-
rar el concert. «Si em pose a can-
tar cançons» és el títol del seu
disc, produït per Cambra Records
i que va sortir al mercat fa dos
anys. En algunes de les seves com-
posicions, Pep Gimeno canta a la
memòria de la seva àvia o les se-
ves tietes, a les seves terres, com la

comarca de la Costera, o a la gent
d’alguns indrets significatius per a
l’autor, com la peça dedicada a la
població de Xixona, a la província
d’Alacant. Amb un to humorístic

entre cançó i cançó, el cantaor va
delectar els assistents amb petites
històries carregades de pinzella-
des del seu humor particular i que
van propiciar un clima familiar i

molt proper entre el músic i el pú-
blic.

Amb tot, a Cal Macarró es va
demostrar una vegada més la
qualitat de la música tradicional i
l’aposta per la cultura dels Països
Catalans. Des del primer any que
es va posar en marxa el Circuit
Folc, Cal Macarró ha donat su-
port al projecte i hi ha participat
activament com a sala de concerts
i espai de promoció de la cultura i
de la música que es fa al nostre
país. De fet, el seu responsable,
Bernat Dàmaso, defineix aquesta
iniciativa com «una oportunitat
on els músics de folk gaudeixen
d’un circuit propi on poden mos-
trar les seves novetats». Per aquest
motiu, Dàmaso afegeix que és
«vital que en el nostre país hi hagi
una xarxa de sales on els músics
puguin fer música en directe». La
rumba catalana d’Ai Ai Ai tancarà
el 19 de desembre el periple d’a-
quest Circuit Folc 2008 a Cal Ma-
carró de Calaf.

El ‘cantaor’ Pep Gimeno ‘Botifarra’ deixa
captivat el públic calafí a Cal Macarró
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MIQUEL ROMERO

Pep Gimeno desplega una música càlida i hi insereix tocs humorístics

Amb la proximitat de la dia-
da de la patrona de la música,
Santa Cecília, l’Aula Municipal
de Música de Piera Maria Es-
colà i Cases està organitzant
unes audicions dirigides a les
escoles del terme municipal
durant tota la setmana, amb la
interpretació d’un trio format
per tres diferents instruments
de vent: trombó, trompa i
trompeta.

Les audicions tenen lloc de
dilluns a divendres al matí a
l’auditori de l’Aula Municipal, i
aquestes activitats també in-
clouen la visita de les escoles
Apiària, Les Flandes, Herois
del Bruc, Creixà i l’IES Guino-
varda. Ahir, dimecres, les audi-
cions també van ser seguides a
Cal Figueres, als Hostalets de
Pierola, pels alumnes de l’es-
cola Renaixença d’aquesta lo-
calitat.

I. CORREDERA
Calaf

Piera ja celebra
els seus actes en
honor a la patrona
de la música 
REDACCIÓ/Piera

Aquest dissabte, 22 de no-
vembre, tindrà lloc, al Casal de
Calaf, el sopar de la cloenda
del Concurs de Teatre «Vila de
Calaf», el certamen teatral
amateur que ha arribat en-
guany a l’onzena edició.

Durant el sopar es farà entre-
ga dels premis, en els diferents
apartats, als participants i com-
panyies que en aquestes darre-
res set setmanes han passat per
l’escenari del Casal de Calaf,
des de «Dissabte, diumenge,
dilluns» a «Txèkhov sempre
Txèkhov». L’acte tindrà la pre-
sència de Daniel Anglès, direc-
tor teatral del programa televi-
siu «Objectiu Pastorets»—on
treuran el cap molts cala-
fins—, director resident del
musical «Mamma Mia» —un
èxit que ha estat tot un any en
cartellera— i director també
de la companyia El Musical
més Petit.

Calaf celebra
dissabte que ve 
la cloenda del
Concurs de Teatre
REDACCIÓ/Calaf
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El Festival Memorimage de
Reus, festival dedicat als «films
d’avui amb imatges d’ahir», realit-
zats amb imatges d’arxiu, ha ator-
gat el premi al Millor Videoclip a
l’obra «Crossing Ganges», un ví-
deo fet per l’igualadí Gerard Frei-
xes Ribera per a la formació
«Mizrab Project», del músic tam-
bé igualadí Bernat Roca.

«Crossing Ganges» es una re-
creació d’imatges i sons folklòrics
de l’Orient Llunyà remesclats des
d’un punt de vista modern i do-
nant lloc a imatges semblants a
mandales. La concessió del trofeu
es va dur a terme dissabte, 14 de
novembre, dins els actes del Festi-
val Memorimage, en una cerimo
al Teatre Bartina de Reus, amb la
assistència del mateix director
anoienc per recollir el premi.

El certamen, dedicat a pel·lícu-
les que facin un nou ús d’imatges
preexistents o d’arxiu, també va
premiar com a Millor Llargme-

tratge la pel·lícula «Llach, la Re-
volta Permanent», de Lluís Da-
nés. La música que ha estat el
punt de partida de l’èxit de Frei-
xes és la creació musical «Les hor-
des d’Àsia» de Bernat Roca, que
explica que «era una peça musical

d’inspiració oriental, amb una ba-
se electrònica sobre la qual s’im-
provisava. A partir d’aquí, ell va
convertir la cançó en un vídeo, aju-
dant-se d’imatges de pel·lícules en
blanc i negre inspirades en
Orient».

ARXIU/G. FREIXES

Motius de fantasia oriental són els que han encimbellat «Crossing Ganges»

Gerard Freixes obté a Reus el Premi
Memorimage al Millor Videoclip

Capelladins de tot
el món posen en
comú experiències

Avui, a partir de 2/4 de 9 del
vespre, la Biblioteca Municipal
de Capellades serà l’escenari
d’una taula rodona per cele-
brar l’any internacional de la
interculturalitat, moderada per
la periodista Mireia Rubio,
amb capelladins/es que han ar-
ribat d’altres països. Volem
compartir i conèixer la seva ar-
ribada i la seva visió sobre Ca-
pellades. Hi haurà amb la pre-
sència de persones vingudes de
l’Equador, el Marroc, l’Urugu-
ai, Holanda o Tunísia.

Concert familiar a
Carme pel dia de
Santa Cecília

Els músics de Santa Càndia ja
tenen enllestit l’espectacle que
presentaran a Carme el diu-
menge que ve, 23 de novembre,
amb motiu de Santa Cecília. Es
tracta d’un concert molt espe-
cial, perquè els músics que pu-
jaran a l’escenari són els matei-
xos companys d’escola o les fa-
mílies. La família Bosser Toca
oferiran un concert titulat
«Amanida de músiques d’ar-
reu». L’acte s’encetarà a les 6
de la tarda al teatre de Carme.

F. V./Igualada


