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El grup Arjau publica el
seu quart disc, ‘Paraules’
a El trio el presentarà dissabte vinent a la 49a Cantada d’Havaneres de Calella
de Palafrugell a És un tribut als poemes, llegendes i històries que canten
X. Castillón

Les sis ballarines de l’escola Mercedes Ribera ■ ARXIU

PALAFRUGELL

El grup palafrugellenc
d’havaneres i cant de taverna Arjau acaba de publicar el seu quart disc, Paraules, que presentarà en
directe dissabte vinent en
la 49a edició de la Cantada
d’Havaneres de Calella de
Palafrugell. Paraules és
un reconeixement, ja des
del títol, als “poemes
d’amor, llegendes, històries costumistes i fantàstiques” que canten, construïdes amb “simples paraules, que amb la combinació i ordre del seu autor
agafen significat i esdevenen peces úniques”. El
nou disc es descriu com
“una selecció de cançons
que són un recorregut per
les noves creacions i ritmes del cant de taverna”.

DANSA

Sis ballarines
gironines, a Romania

El grup Arjau i la portada del seu nou disc, ‘Paraules’ ■ TONI FOIXENCH

El grup Arjau va néixer
el 1997 com un duet format per Jordi Rubau i Jordi Grau, amb dues veus i
una guitarra. El 2012 es va

incorporar al grup Xiqui
Ramon, antic component
de Port-Bo, i així Arjau va
assolir la formació actual
de tercet, amb tres veus i

una guitarra, la clàssica de
Calella de Palafrugell. Arjau ha actuat en les principals cantades del país, i
també a l’estranger. ■

MÚSICA

Alessandrini,
a Girona
—————————————————————————————————

Rinaldo Alessandrini, tota una
autoritat a escala mundial de
la música renaixentista i barroca, va actuar ahir amb el
seu Concerto Italiano a l’auditori de La Mercè de Girona.
Va ser la inauguració oficial
del festival Nits de Clàssica,
que continua demà amb Anne Sofie von Otter i Kristian
Bezuidenhout, al claustre
de la catedral. ■ ICONNA

Sis estudiants de dansa de
l’escola gironina Mercedes Ribera presentaran la coreografia Sentiments, dirigida per
Sandra Armengol, en la final
mundial de la Dance World
Cup, que té lloc del 28 de juny
al 4 de juliol a Bucarest. Les
sis ballarines, que tenen entre
16 i 18 anys, són Andrea López, Ariadna Grassot, Cristina
Izquierdo, Laura Aparicio, Marina Franca i Rita Colomer.
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

FOTOGRAFIA

PATRIMONI

El Museu de la
Fotografia, en una
revista europea

TripAdvisor tria
els museus del
Cinema i el Joguet

Una fotografia del Museu de
la Fotografia de Girona (MFGi)
il·lustra la portada de l’últim
número de la revista Uncommon Culture, que ja es pot
consultar en línia i que s’editarà aviat en paper. Es tracta
d’un número monogràfic dedicat a les exposicions virtuals
i vinculat al projecte europeu
Athena Plus, en el qual participa el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
de l’Ajuntament de Girona. La
revista inclou també un article de Joan Boadas i David
Iglésias sobre el museu virtual gironí. ■ REDACCIÓ

El Museu del Cinema de Girona i el Museu del Joguet de
Catalunya, de Figueres, han
renovat aquest any el certificat d’excel·lència que ja els va
atorgar el 2014 TripAdvisor, el
web més gran de viatges que
hi ha al món. Aquest prestigiós premi es basa en les opinions i comentaris que els dos
museus han aconseguit durant el darrer any per part
dels usuaris de TripAdvisor. La
majoria de les opinions recollides entre els usuaris del web
destaquen la seva experiència
als museus com a excel·lent
o molt bona. ■ REDACCIÓ

DIJOUS 2 DE JULIOL

Klima
Representen una relectura
dels clàssics

DIVENDRES 3 DE JULIOL

Agarafiling
Versions pop rock

DISSABTE 4 DE JULIOL

Namina Miró

179162-1112615®

Rock-blues mediterrani
tropical d’autor@

Aquesta coreografia de dansa
clàssica amb tocs neoclàssics
va ser seleccionada l’abril
passat, en la semifinal estatal
que va tenir lloc a l’auditori de
l’hotel Melià de Sitges i en la
qual van participar més de mil
estudiants de dansa. L’escola
Mercedes Ribera hi va presentar una vintena d’alumnes,
amb onze coreografies, tant
en grup com en solitari, de
diferents estils. ■ X.C.

DIUMENGE 5 DE JULIOL

Nus
Bossa, Blues, Jazz, Versions

