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Y ART. EXPOSICIÓ

Y TEATRE MUNICIPAL DE ROSES. PRESENTACIÓ DE LA NOVA PROGRAMACIÓ DE TARDOR

Ceret recorda el pintor
figuerenc Joan Felip Vilà

Creix l’humor i la música i
s’abaixen els preus

Ariadna Ventura l FIGUERES
NN El

municipi de Ceret recorda la figura del pintor impressionista Joan Felip Vilà amb una
exposició compartida amb l’artista de Llers Josep Ministral, per
qui el figuerenc havia estat “com
un germà gran”. Felip Vilà (19321990) va néixer a Figueres però
residia a Ceret, on un carrer porta el seu nom, i és molt recordat a

la capital altempordanesa per les
seves accions durant els primers
anys de la Fira del Dibuix. La seva obra es troba repartida entre
col·leccions particulars i museus de Catalunya, però també
de França, Gran Bretanya, Grècia i els Estats Units. L’exposició,
organitzada pel Consell Municipal de Ceret, s’inaugura avui, dimarts, a La Capelleta, i es podrà
visitar durant una setmana. N

Y ART MULTIDISCIPLINAR

Els artistes de l’Ingràvid, a Figueres
NN El Museu Empordà de Figueres va inaugurar divendres la mostra amb les obres dels guanyadors de la segona convocatòria per
a Artistes Multidisciplinaris Ingràvid-Arts Santa Mònica. Els treballs s’exposaran fins al 12 d’octubre [Foto: Àngel Reynal]. N

Toni Albà, Fermí
Fernandes o Quim
Masferrer són alguns
dels actors que pujaran a
l’escenari del teatre
Ariadna Ventura l ROSES
NN El Teatre Municipal de Roses
va presentar ahir, dilluns, la nova
programació de tardor que arriba carregada de propostes d’humor, musicals i familiars, amb
uns preus que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament ha decidit rebaixar amb l’objectiu d’acostar la
ciutadania al teatre. En l’apartat
de teatre, l’humor està assegurat, de la mà de dues propostes:
Histèria Sagrada, protagonitzada
per Toni Albà i Fermí Fernandes,
una paròdia sobre els predicadors, i la tragicomèdia Temps, en
què Quim Masferrer interpreta
un home a qui queden només 90
minuts de vida. També arriba al
Teatre Municipal de Roses l’obra
Penso en Yu, de Carole Fréchette, guanyadora en dues ocasions
del Prix du Gouverneur Général
del Canadà.
En l’apartat musical, iniciarà la
seva gira a Roses la banda de rock

QUIM MASFERRAR. L’actor porta ‘Temps’ a Roses

Alberto del Puerto, que hi presentarà el seu primer treball discogràfic Hemisferios. També hi
haurà les actuacions de l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica
de Colònia, i del Grup de Teatre
de Roses que, amb els músics Oriol Romaní i Joana Altadill (clarinets) i Laura Guasteví (fagot) hi
portarà Històries amb Mozart .
Els concerts del Cor Alegria i de
The Gospel Viu Choir completen
les propostes musicals.
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Com
en cada edició, l’associació Optimist serà l’encarregada de donar a conèixer als més menuts del
municipi el que s’amaga al darrere del teló d’un escenari, amb
la seva programació mensual. I
ho farà fidel a la seva cita el primer diumenge de cada mes, a les
12 del migdia, amb les obres Els
tres porquets (octubre), Tot plegat (novembre) i El carreró de les
bruixes (desembre). N

Y ARXIU MUNICIPAL DE ROSES. DOCUMENT DEL MES

Y PINTURA

El talonari abandonat, testimoni
del passat festiu d’un poble

Desat’art porta Muelas a Figueres
NN L’Associació Desat’art inaugura dissabte, al Cafè Hotel París
de Figueres, una nova exposició, en aquesta ocasió de l’artista
barceloní Jaume Muelas. Es tracta d’una sèrie de 15 obres, de diversos formats, de paisatgisme d’estil contemporani.N

Y CASTELLÓ D’EMPÚRIES. BIBLIOTECA

Busquem la paraula màgica!
A. Ventura l CASTELLÓ D’EMPÚRIES
NN Amb motiu de la propera Fes-

ta dels Súpers, que es farà els dies
17 i 18 d’octubre a Montjuïc (Barcelona), tots els nens que ho vulguin poden buscar a la biblioteca Ramon Bordas i Estragués, de
Castelló d’Empúries, fins diumenge, la paraula màgica que en

Desmond, el xicot fantasma de la
Lila, del Club Súper 3, busca desesperadament a la trama televisiva. Aquesta iniciativa s’engloba dins els actes de l’Any de les
Biblioteques i és una acció conjunta del Club Súper 3 i el Servei
de Biblioteques de la Generalitat
per fomentar el gust pels llibres i
la lectura entre els més petits. N

Les liquidacions dels
balls celebrats a la SUF
entre el 1964 i el 1967
permeten conèixer la
història social de Roses
Ariadna Ventura l ROSES
NN Un talonari amb les liquidaci-

ons de les sessions de ball celebrades a la Societat Unió Fraternal
(SUF) entre els anys 1964 i 1967
és el document del mes de l’Arxiu
Municipal de Roses corresponent
a aquest mes de setembre. De fet,
el talonari, testimoni de la vida
festiva rosinca del passat, va ser
recuperat el 27 de febrer per personal de l’Arxiu Municipal, acompanyat d’una de les arquitectes
municipals, durant una darrera
revisió a les instal·lacions de l’entitat abans que fos enderrocada,
que hi van poder localitzar documentació i objectes datats entre
els anys 1943 i 2004. La majoria de
documents trobats són talonaris
amb els cobraments i pagaments

EL DOCUMENT. Del 1965
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dels balls celebrats a la SUF entre
el 1964 i el 1985, però també hi havia un talonari del 1943 dels préstecs per a la construcció de l’edifici social de la societat, documents
sobre la conservació de l’edifici i
alguns fullets i cartells de publicitat dels actes que s’hi van celebrar

els darrers quinze anys. Fins i tot
es van trobar dos cornetins que
podrien haver sigut de la Banda
del Bitxo.
En concret, el document presentat correspon a la liquidació del ball del 6 de novembre
del 1965, on va quedar registrat
el cost del conjunt contractat, de
4.221 pessetes, a banda de les 300
pessetes que van cobrar els treballadors contractats per la SUF.
En l’apartat de cobraments es detalla també el tipus de persones
que anaven al ball, i els preus que
pagaven cadascun (diferents segons si eren homes casats, solters,
“foranis” o “senyoretes”). En total aquell dia va haver-hi una recaptació de 5.335 pessetes, que
un cop restades les despeses van
deixar 814 pessetes a la caixa de la
tresoreria de l’entitat.
Sens dubte, aquest document
ofereix un clar testimoni d’un dels
puntals de la vida social del poble
i demostra que l’activitat d’aquesta associació és clau per conèixer
la vida social dels anys seixanta
del segle XX i entendre la Roses
contemporània. N

