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N0TtflES

La nova Rambla de Sant Francesc tindrá un espai
central més ample i enllagará amb la Plaga Penedés

¡ GoREn MAsrtNEz

L'alcalde de Vilafranca, Pere

Regull, ha donat detalls de

com será la nova rambla i
també ha volgut aclarir
algunes qüestions en relació a

les obres. Per exemple sobre

el suposat sobrecost de

Soo.ooo euros que el Grup
Municipal Socialista diu que

es genera per l'endareriment
dels treballs. Regull nega

"rotundament que es

produeüi cap sobrecost" i
explica que el que hi ha hagut

és un canvi de projecte.

El projecte de l'equip de

govern planteja una rambla

coberta amb rajola de granit,

fet que implica que no sigui
necessária Ia partida destina-
da a1 poliment del formigó de

la superfície. Aixd vol dir que

SABA, l'empresa responsable

de les obres, deixa ¿le gastar

aquests diners que destinaria
al poliment per a destinar-los
a altres treballs, com la
integració amb la Plaga del

Penedés o el drenatge que

eviti que les arrels dels arbres

rebentin la superficie en un
futu¡.

L'alcalde també ha explicat

que els laterals s'urbanitzen
ara perqué la intenció és que

la rambla esügui acabada per

Festa Major. Una empresa

está t¡eballant al centre de Ia

rambla i una alt¡a, l'encarre-
gada de la segona fase,

s'encarrega dels laterals i dels

acabats de la superficie del

centre. Está previst que un
cop acabades les ob¡es el

primer tram del carre¡ Sant

Pere será peatonal.

La futura Rambla de Sant

Francesc tindrá una part

central més ámplia, amb les

fileres d'a¡bres a banda i
banda més separades. Els

laterals esdevindran zona de

passeig ombrívola. A la banda

del monument, la superficie

será d'un color grisós i la resta

tindrá un color més rogenc.

Per la part final, cap a la Font

dels Alls hi ha la proposta de

fer-hi una petita zona arbrada.

SABA destina en total
68o.ooo euros a la urbanitza-

ció de la rambla i, a aquesta

xifra, se li ha de suma¡ la

subvenció de la Diputació de

Barcelona d'r.8oo.ooo€. Pe¡

tant, el cost total és de poc

menys de dos milions i mig
d'euros, tal com estava previst,

segons ha erplicat Pere Regull.
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NOTí(IES

La promoció del Penedés a debat
lAjuntament de Vilafranca presentava la nova marca "Vilafranca capital del vi"

Recentment, hem pogut

observar diferents propostes

de promoció dels valors

turístics i culturals del Pene-

dés. Sense anar més lluny,
recordem que en les darreres

Fires de Maig des de

I'organització s'ha considerat

l'enoturisme com un dels

sectors claus a potenciar, ja
que cada cop representen una
part més important de

1'economia del Penedés.

La nova zona d'enogastro-

nomia també ha suposat un
pas endavant respecte el

"Carrer de la gastronomia" ile
l'any passat i recollia opinions
favorables entre els üsitants.

També a les Fires, l'Ajunta-
ment de Vilafranca presenta-

va la nova marca "Vilafranca
capital del vi". En relació a les

marques, la proposta de

marca tuústica "Costa Barce-

lona", amb l'esldgan "Mar,
Modernisme i Penedés", ha

generat un ilebat amb contro-
vérsia en els mitjans de comu-
nicació.

També podem destacar que el

!! Ll rnocn,lw,c ó :ooinoro

passat mes d'abril en el ma¡c

del Saló Interrracional de

Turisme que se celebrava a

Ba¡celona, el Consorci de

Promoció Tirrística de I'Alt
Penedés presentava el projec

te Sl.nctur, grácies al qual

s'ofereix l'oferta turística que

s'engloba dins d'Enotudsme
Penedés a través del teléfon
mdbil. De tot plegat en parla-

rem al reportatge de l'És

Notícia d'aquesta setmana a

Penedés TV.

El programa És notícia s'emet els dimecres, dijout
i diumenqes a PenedésTV



NOTiCIES

Reurbanització de la plaga Festa Major dels
Pet¡ts 2010

! SÍLMA DELcaDo

Félix Mestre Nutó
. SILVTA DELGADo

La plaqa, situada entre els

carrers d'Igualada, la Grana-

da, Mas Jornet i Sant Sadurní,

té una superffcie d'actuació de

2.925 metres quadrats i la seva

reforma s'inclou en el Projecte

d'Interuenció Integral en el

barri de I'Espirall de Vilafran-
ca, amb un pressupost de més

de 3oo.ooo euros.

El projecte es troba actual-

ment a exposició pública.

Respecte a Ia situació actual es

procurará la preservació del

mixim nombre d'arbres

existents, la reutilització dels
jocs infantils i del mobiliari
urbá. Finalment, s'ha treballat
perqué el projecte tingui en

compte Ia privacitat üsual dels

habitatges situats a les plantes

baües de cara a Ia plaqa.

També preveu l'ampliació del

pati de la llar d'infants
l'Arlraneta.

S'ha obert el procés

d'inscripció per participar a la
Festa Major dels Petits 2o1o
que enguary oferei,< 347
places a banda dels Falcons,

els Xicots i Castellers de

Vilafranca, aüí com e1s tabals

dels Diables, que tenen places

illimitades.

El període de preinscripció

será del z4 de maig al 4 de
juny. Per a fer la preinscripció

s'haurd de lliurar la butlleta al

Servei de Cultura de

lAjuntament, al carrer Escor-

xador, de dilluns a divenilres

degar4hiderTazrh.

El dimarts 8 de juny, a les zoh,
a la Sala dActes de

l'Escoxador es fará el sorteig
públic de les lletres a patir de

les quals es comenqaran a fer
les inscripcions,

FtStA r{¡)01G.L
DErf?triff ?t4oj,tt*,r",'*,,G'i:
4 rE t¿TE146aE (¡S:, ¡E

Le rnoc neuectó , :etosl:ot o l[
Reproducciode a nova pla(a



Placa per commemo-
rar el primer 3 de 9
amb folre i l'agulla

, GoREff MARÍINEZ

Just abans de I'inici de la
diada castellera de les Fires

de Maig, en Ia qual els Verds

van descarregat e1 primer 3

de 9 amb folre de la temPora-

da, es descobria una placa a la

Plaqa de la Vila que comme-

mora l'assoliment del Primer
tres de nou amb folre i agulla

de la histd¡ia dels castells.

Aquest castell el van aconse-

guir descarregar els Castellers

de Vilaf¡anca el dia 31 d'agost

de l'any passat. La placa está

situada al paviment de la

plaqa just al costat de les que

commemoren el primer tres

de deu amb folre i manilles

caregat pels Castellers de

Vilafranca l'any 1998 i Ia

primera torre de nou amb

folre carregada per la Diada

de Sant Félix de 2oo5.

acudit a aquestes Poblacions
per descobrir aquesta recePta.

El passat 17 de maig de zoro

es va celeb¡ar el tradicional

acte de cloenda de la Ruta del

Xató, que marca el punt final

de Ia temporada gast¡ondmica

que les comarques de I'Alt

Penedés. el Baix Penedés i el

Garraf dediquen a un dels

plats tipics de la seva gastro-

nomia: el xató.

Finalitza la 13a temPorada
gastronómica delxató

La 13a temporada d'aquesta

proposta de Turisme Gastro

ndmic es tanca, segons els

organitzadors, amb un balang

molt positiu. Així doncs, enles

7 xatonades populars s'han

seryit més de t4.ooo racions

de Xató, representant un

important avene respecte

l'anterior edició, amb Públic
procedent d'arreu de Catalun-

va i la resta de i'estat que ha

f- Alt
Baix

Presentat el logotip dels 75 anys del Vinseum

r ANNA VATLHoNESm

S'ha presentat el logotiP del

75é aniversari del Vinseum

que han elaborat els alumnes

ile l'escola d'A¡t Arsenal

Aquesta imatge identificari
totes les actiütats de

l'aniversari, i que per tant,

estará present en totes elle§

durant aquest 2(.)10.

adede cloenda de a Rutá delXató

F"tuút.t)---r"5-ort
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Rádio Vilafranca i Penedés TV
presents a les Fires de Maig
¡ JosEP M. SoLER

els quals ¿lestaquen una

tefiúlia per analitzar la crisi
econdmica i els programes de

contacte amb els expositors

de les fi¡es. Des de la vessant

musical, podem destacar per

exemple les actuacions en

directe de diversos grups en el

programa de Josep Fleitas

Corazón de Rock and Roll o la
actuació en directe dels

Lax'n'Busto, al programa

Plaqa Penedés de Carla

Sanmartín.

Del 4 al 16 de maig es van
celeb¡a¡ les Fires i Festes de

Maig o dels Enamorats de

Vilafranca. Al voltant de

4o,ooo visitants es van repar-
tir al llarg dels t¡es dies.

Segons una enquesta de la
comissió de fires, els üsitants
han estat majoritdriament
provinents de Vilafranca, en

un 5t% i comarca, e\v\33oA.
També sha de destacar la
preséncia d'un 16% de

üsitants de fora de Ia comar-

ca, principalment de les

comarques clel Gran Penedés.

En una enquesta feta a 5oo
persones, els üsitants van

valorar molt positivament les

fires, destacant tots ells la
voluntat de tornar I'any
ünent.

Així doncs, la valoració de les

fires ha estat forqa positiva.

També ho és dels del punt de

üsta de Rádio Vilafranca i
Penedés TV, que des de fa z7

anys són presents a les ñ¡es

de maig amb un estand propi.

Des d'aquest estand, des de

divendres i fins diumenge, es

va anar ofednt un ampli
ventall de programes de rádio
i de teleüsió en directe, entre

PepVergés dins un Eetra ¿ les Firesde N4a¡g

M,hi.á en diF.rea l'e(áñd de R;dióVilafr¡n.a iPenedésry
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09:00 E(onomiaiempresa.
Perspecii\,es te.nol¿qlques
¿lPeneclés

09:30 La setmana.Actualitat
l0:00 Les notícies de la setmana (l)

l0 30 rarxiu d€ Vilafrancá fV.
Abandonar rn amic:Els
clossos (l994). Lolici
d inferr¡era il993). L oflc de
P¡llasso il995)
Terra dev¡ns
És notíc¡a. E concert de
cora s d avis
Vilafran(a opina. E aonae¡t

22:00 Lesnotí(¡esdela setmana (ll)

22:10 Telemonegal.XTVL
2l:10 DO.Nous formats. XTVL

00:30 gentrev¡sta de Plasa
Penedés

00:55 El minut ciutadá. Opinió
01:00 Personal. iordiGiro¡a.

ál.alde de Sania l\¡arq¡rld¡
e s ¡¡cnjos

0l:30 Sol¡dária
0l:5C La nostra história. La

F¿ssin¿

02:00 Les notí<ierde la setmana (ll)

02:30 El Rodamón.Magazín de

08 00 Uesiimada imrhortáI.
¡laurice Ravel (1 87-§ I 917).

l,'ho,-¡e del'Bcierc
C9r00 Les notí<iesde la setñana
09:30 Ami(s persemprc
l2:00 Diumenge esportiu /

Diades (attelleres.
]\,lenroriál loan Sol

TARDA

15i00 Cóctel mus¡cal
r6i55 Futbol en directe.

ta Vilaf.an.a Rubi
:}ir 1 :.nli-. :, ': _¡I1:00

I1r30

I l:45
03r00

0l:30
03:45

04:C0
04:30

I2:00 Les notí<¡es de la setmana (l)

l2:30 C¡utadella.
Actualitat parlamentária

l::00 Economia ¡ empresa.
Les Fi¡es de [4aig 20] 0

I 3:30 La setmana.Actualitat

TARDA

14:00 XS-Esport5
l6:00 Les notídes de la setmana (ll)

16i30 Lentrev¡sta de Pla(a
Penedés

16155

I7:00

I9:00
I9r30
19:45

El minut <iutadá. opinió
Futbolen directe.
FCVI|¿frnnc¿ Rubí
Top motor
Gentdelmón. Br¿sil

Poemes pelPenedé5.
Pep Pic¿s,Josep l\,1. Rovira l

R¿rno¡ Bern¿t tu1€stres

VESPRE/NIT

20:00 Les notíc¡es de lasetmana (ll)

20:30 llentrev¡sta de Pla(a
Pened¿s

20:55 El minutc¡utadá.Opinió
2l:00 Personal. lordiG ron¿.

¿lca de Ce S¿nta ñlargarida i

2l:lo Al dia. Noiicies. XTVL

viatges
Top motor
Gentdelmón. Br¡s
Poemes pel Penedés,
Pep Pic¿s losep I\1. Rovir¡ l

R¿r.o¡'gean¡t folestret
Les ñotía¡es de la setmana (ll)

feñtrevista de Pla(a
Penedés

0,1r55 El minut c¡utad¿. opinió
05'00 Persoñal. lordiGlrone.

a ca de de Santa A4¿rq¡rid¿ l

els fúonjos
c5rl0 5ol¡d¿r¡a
05:50 La nostra histdr¡a. L¿

l_¿ssr¡e

06:00 Les notíc¡es de la setmana (!l)

06r30 El Rodeñón.l\,4agazín de
viatges

07i00 Top motor
07:lO Gentdelmón. Br¿51

I9:00 Bande5 Sonores. Musical

VESPRE/NIT

:0ic0 Espa¡s de<alma
2'1r00 Va de castells

07:45 Poemes pel Penedé5.
Pep Picas,iosep fu]. Rcvir¿ l

Ramo¡-Berai ¡lesires

22:00 Exquisit. Ma gazín cultural
00:00 Bandes Sonores. lvlu sica I

C1r00 Espais de calma
0, o0 Connexió amb COM Rádio
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CBr0c Les notíc¡etde la setmana (ll)

08:10 Tertúlia d'actualitat.
Esports

09:00 Personal. lordi Girona,

¡i.¿lde de S¿¡t¿ [4¿rgar d¿ I

09:3C 5ol¡dár¡a. CooPeració
09:i0 La nostra história. La

I0i00 Les notí(¡etde la setmana (ll)

10:30 El Rodamón. Viatges

I l:00 Top motor
1l:3C Geñtdelmón. Brasl

I l:45 Poemes Pel Pened¿s.
Pep Picas, loseP i\'1. Rovir; i

llamon BeInal lrlestre9

l2:C0 Les notíc¡es de la setmana (ll)

I2:30 Uentrevista de Pla(a
P€nedés

l2:55 El m¡nut (iutadá. oPinló

I :r0{l Personal. lordl Glrona,

al(¿lde de Santa ¡/argárida l

els Nrlonjos

13r3c Solidár¡a.CooPeració
I3:50 La nostra h¡stória. La

TARDA

l4:00 flnformatiu
l4:JO Gentdel món. Brasil

14145 PoemesPel Peñed¿s.
RicnroR¿fec¿5iLluis
Solson¿

I5r00 Ulnformatiu
I5130 DiadesGastellereg.

Memorlalioan 5ol

l8:10 Gentdel món. Brasil

16;45 Poemespel Pened¿s.
Rl.ardR.fecasiLuis
Solson¿

l9:00 8a-ba. Infantil.XTVL
l9:10 Qué? Non.Infantil XTVL

I9130 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

i!¡ :-:;:' -.,.i¡ii!i. rii,ie.ii'

MATÍ

o8:00 Pened¿s matí.Actualitat
08:30 Tertúlia d'adualitat'

Esports
09iOO Plasa Penedé§.Magazín
12:00 El que faltava! Humor
I 3:00 Penedés migdia'Actualitat.
13130 Esport§ 14

TARDA

14100 Va de(a§tells
15:00 Al teu aire. Rad¡ofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penedé5 vesPre. Actualiiat
20r30 E§ports 2l
23r00 Penedés v€§Prc. ActLlalitat

23:30 Tertúl¡a d'adualitat.
EsPorts

00r00 Pla§a Penedés.l\¡agazín
03iOO Rock of Age§. N{usical

04:00 El quetaltava! Humor
05:00 Connexió amb coM Rádio

20:00
2Cr30

21:00

2l rl0
)2:40
22:10
22:15

23r00
23:30
2134

00:00
0l:00
Cl:30
0l:45
02i00
02:10
A2:45

03i00

04:00
04:30
0sr00
05r30

0s:45
06:00
06i30
06:45

UlnforÍratiu
Punts i gol5. EsPorts

L'¡nformatiu LsC. Amb
l!engua de signes catalana

Al dia. Notícies d'areLr' XTVL

L'lnformat¡u
Gentdelmón. Bra!il

Poemes pel Penedés.
,l card nafe.as i Lluir
5() sona

l]lnformat¡u
l.,lnformatiu
D¡ades castelleres.
Mer¡orial loan Sol

civilis.XTVL en cadena

flnformatiu
Cu¡naa bon pr€u
Tastafruita. Con cu rs

lllnformat¡u
Gentdelmón. Br¿srl

Poemes pel Penedés.
Ri.¿rd Ráfecas LlLr is

Solsona

flnformat¡u
Diades (astellereJ.

ivlernor a lo¡¡ 5oi
l]lnformatiu
Punts i gols. EsPorts
glnformatiu
cuina a bon preu
Ta*afruita.Concurs
flnformatiu
Gentdelmón. BIasil

Poemes pel Penedés.

Rlcard R¡fecas i LLuis
16:00

l6rl0
'17:00

17tZa
17:15

I8:00

Punttigols.EsPorts
flnformatiu
Cuiña a bon preu
Tastafluita. Concurs
lllnformatiu

07:c0 rlnformatiu
07:30 Oiades(astelleres.

Memorlal.loa¡ Scl

flnformatiu

i§ Lr rnocnmnüó - 16r,t5rilrN
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08r01) rlnformatiu
08::0 Tertúl¡a d'a<tual¡tat.

Catalunya
09r00 L'informatiu LSC. Amb

llengu¿ de signes catalana
09:30 Cuina a bon preu
C9:45 Tastafruita.Concurs
l0:00 ljlnformatiu
10:30 Gentdelmón, B¡asil
10:45 PoemespelPeñedés.

R rard Rnfec¡s i Lluis
Solsona

1l:00 flnformatiu
I l::10 Diades (astelleres.

Memor alloan Sol

12:0C l]lnformatiu
12:30 Punts i gols.Esports
i3i00 flnformatiu
13:30 Cu¡na a bon preu
13:.15 Tasiafru ita. Con. u rs

TARDA
I4:00 Unformatiu
14:30 Va de<astells
'15:00 glnformatiu
I5:30 Personal. Anto¡i Soler.

elca de de Subirats

19:10 Qué? Non. lnfantil. XTVL
19:30 E6port5 en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20:00 glnformatiu
20i30 Els esports, Futbol:

FCVilafr¿nca Rubí

,/,i ,'!,r ,.r ', r .- i i: 1 I ,-{ t , I i'r*

]UATÍ

08r00 Penedés matLActualitat
08:30 Tertúlia d'a<tual¡tat.

Catalunya
09100 Pla(a Pé¡edés. Magazín
l2:00 Elque faltava! Humor
1 3:00 Pened¿s migdia.Actualitat.
llil0 Esports 14

TARDA

14:00 Casa de la vila.
[4..]orep Tuyá

l4:30 fertúl¡a d'adualitat.
catalunya

I5:00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Pénedés vespre. Actira litat
20:30 Lleg¡r per sent¡¿ Literatura
21:00 Alt voltatge! Mus¡c¿l

22:00 Ed u.ajovés. Cu ltu ra I

23:00 Penédés véspre. Actualitat
23:30 Tertúlia d'a<tualitat.

catalunya
00:00 PIasa Penedés, N4agazín

03r00 Grans del iazz. Musical

04:00 Elque faltava! Humor
05:00 Connexió amb COI\¡ R¿dio

L¡ PtOei¡¡,1¡ClO - l;,CSr¡Cli, CEñ

I6:00
'16i30

17i00
17i10

17:45

21 00

2'lr3C

22:00
22:30
23:00
23:10

00r00

0l:00
0'l:30
0l:45

At:57
02:00
A2:34

03:C0

01r30

04:00
C4:10

05:00
05:30
05:45

l]lnformatiu
Els esports. Futbol:
FCV lafranca-RLrbi
glnformatiu
En dansa.Dansa tradicional
De 8 a vuit.Concilia.ió
laboral ifami iar

L'informatiu LSC. Amb
llengua de signes catalana
Al dia. Notícies d'arreu. XfVL
L"lnformat¡u
Va de (astells
Ulnformatiu
Personal, Antoni Soier,

alc¿lde de 5!b rats

Angles. XTVL

l]lnformat¡u
En dansa.Dansa tradicional
De 8 a vuit. Conciliació
laboral ifamiliar
El miñut (¡utadá. opinió
Ulnformatiu
Va de castells
l]lnformatiu
Personal. AntoniSoleÍ
a cáide de Subir¿ts

l]lnformatiu
Els esports. Futbol:
ÉCVilafranca RLrbí
glnformatiu
En danra. Dansa tradicional
D. a a vuit.Con.ilia.ió
láboral ifamiliár

I7:57 El minut .¡utadá. Opinió
I8:0C glnformatiu
I8:10 Va de castells
I910C Ba-ba. lnfa ntil. XTVL

05:57 EI ñ¡nut (¡utadá.Opinió
06:0C l]lnformatiu
06:30 Va decastells
07:00 Ulnformat¡u
07:30 Personal. Antoni Sole.

¡i.¿l.lÉ ie srrbirer§



r'i-!trl:';
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:,.00

2l:10

22:30

0l:00
al:10

0¡::10

05 c0
05i31
C6:l¡
a5:iü

i)6:li

:J .i,.:ii..¡r¡¡.1 :, i; :.1? .:

arSr¡:l glnforÍrat¡u
¡3:lil Tertúlia d'a<tualitat.

Penedés

¡!r:n¡ L'¡nforñatiu LSC. Amb
llengu¿ de signes catalaña

0!:-11) En dansa. Dansa tradicional
fl9.i5 De gavuit.Conciliació

laboral ifam¡liar
It):a t'

I0rla
I i:a-.
I l:lrl

t.t 00
llr3al

I l:0!a

El minut (¡utadá,Opinió
Ulnfonnat¡u
va de aastells
glnformat¡u

Personal. l\nLon 5cier,

a r¡lda !e SuDi at5

l]lnformatiu
Els esports. Futbol:
:aVi¿rfi.r..a l! Di
glnfor¡natiu
En dansa.Dansa tradicional
DeSa vu¡t. Conciliació
laboral ifamiliar

il:57 El minut ciutadá.OPinió

TARDA

i4:,,rC flñformat¡u
I ¿::10 E5 notí(ia. L¡ Prc no.ló !le

?a¡aiéi
:l:-r V¡lafranca op¡na. i,¡

pronrcaió ie Pefedéi
.'j.rla l]lnfornratiu
l5: ll Contrapunt.

P.p Quel:ifi iE:aj
I ó:3ú glnformatiu
I órli Teatre qrañ
r i att rlnformatiu
: r:lll Va de (astells
;t:10 flnformatiu
lSrl! És notíaia. l¡ r'crn..óC--l

?3i€ilPi
I ¡:"i5 Vilafranca opina. r-¡

pr¡. !.ió ¡e Pen.rl¿:
I !.rlra Ba-ba. lnfantil. XTVL
1.1 lc Qu¿? Noñ.lnfantil.XTVL
:!:1..) Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

:c:la Ulnformatiu

§lEB ir',irlal|,,¡.. lMlri

2Cr30 Teatre qran

L'informat¡u LSc. Amb
llengua de signes catalana

Al dia. Notícies d'areu. XTVL
glnformatiu
És notícia. La promocló d!l

MATÍ

aE:rr! Penedés matí. Actualitat
0Eri! Tertúlia d'actualital'

Penedés
09:00 PlaCa Penedé5.Magazín
12:00 Elque faltava! Humor
1 lr00 Penedés m¡9d¡a.Actualitat.
I3:30 Esports 14

TARDA

l-1:0C Contrapunt.
Pep Quelait (ERC)

I 4r30 Tertúl¡a d'a(tualitat.
Pened¿s

l5:c0 Al teu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

2!.:C0 Pened¿s vespre. Actua litat
li:la Nit de tertúlia. Po lítica

I ll Res a veu re. l\,4 ag azin
l- -11 Fun House.¡!4usical
:-1:l I Penedés vespre.Actualitat
:l.l¡ Tertútia d'a.tual¡tát.

Penedés
0r:al Plasa Penedés.Magazín
,::cL-l Fuñ House, Musica¡

¡4r0a El quefaltava! Humor
c5 0,J Connexió amb COM R;dio

22:,1i Vilaf¡añca opina. la
prornocló del Penldds

2}c0 l]lñformatiu
:3i-ll ContraPunt.

Pep Cue aft iEilc)
00:0C DOC'S.XTVL
0l:00 flnformatiu
alr l0 Vade(astells
02:00 l]lnformatiu
C2:30 É5 notída. L¿ Pronrc.io del

02:4i Vilafranca opina. L:
promocló clei Pe¡eai¡s
glnformatiu
Contrapunt.
Pep Quelart iIRC]
lllnformat¡u
Teatre gran
l]lnforÍratiu
va de(astells
glnformatiu
És notícia. La pforr.. . ::

Vilafranca opina i.i
Dror¡o.ló alel n!fÉrc:

a7:t0 lllnformatiu
¡;rl0 Contrapunt.

Pep !ue afr iEtlc)
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TESTIMADA IMMORTAI.

Charles lves
El gran innovador que
venia assegurances

L'empresari d'assegurances Charles Ives va

ser un dels compositors més innovadors de

no¡d-américa. Va estudiar música i li agrada-

va experimentar amb els sons, peró degut al

gust musical conservador imperant, va optar
per fer diners amb les assegurances. ALxd sí,

en el seutemps lliure va poder compondre alld
que volia, sense traves.

Les seves obres barregen magníficament

músiques molt diverses: himnes religiosos,

cangons populars, marxes i danses. La més

famosa és The Llnanswered Quesfion, una

peqa breu per quartet de corda, quartet de

flautes i trompeta. La seva millor composició

orquestral és la monumental quarta i darrera

Simfonia, ilel 1916. També és imponent la

Sonata per piano núm, 2 'Concord, Massa-

chusetts, 1840-1860'. El nom fa referéncia a Ia

ciutat de Concord i els anys que va ser el

centre del moviment transcendentalista. Els

seus 4 moviments porten el nom de famosos

residents a Concord:

1. -Emerson (EI poeta, assagista i filósof Ralph

Waldo Emerson)

2. Hauthorne (Per l'escriptor Nathaniel

Hawthorne)

3. Els A¿co¡a (EI pedagog i fildsof Amos Bron-

son Alcott i la seva filla Louisa May Alcott,

autora de la famosa novel la Donetes)

4. Thoreau. (El poeta i assagista Henry Daüd
Thoreau, d'idees antiautoritáries i autor de1

mitic Walden, o lq uida als boscos)

Ives gaudia interpretant i modificant cada dia

la Sonota Concord. Esvapublicarl'an) rg2o i

no es va estrenar ñns el 1939, amb un éxit que

no ha parat de créixer. D'estil impressionista i
amb moments atonals, és una de les peces per

piano més importants.

Cap a mitjans dels anys zo lves va deixar de

compondre, gairebé al mateix temps que Ia

seva obra comengava a ser coneguda. Charles

Ives va morir a Nova York l'any 1954, als 79

anys d'edat. A!'ui ¿lia está considerat com un

dels més grans compositors nord americans.
junt amb George Gershwin i Aaron Copland.

Josep Alsina

Charles Edward lves. Danbury, Connecticut,
Estats Units,20.10.1874 - NovaYork, Estats Units,
1q 519\4

OBRES DESTACADES:

S¡mfo¡¡a núm. 3'The Camp Meeting' (1 904)
The lJnanswered Quesaion lLa prequntasense

rerporto, 1906r. Mús¡cd de Ldmbr¿. Lbbra més
famosa d'lves. En va fer una versió per orquestra
l'any 1935.
s¡mfonia núm.4 (1916). La rñ¡llorobra
orquestrald'lves.
Sonata per p¡a.o núm.2'Con<ord, Mast.,
1a4o-1860'(1919, revisada el 1947). La gran

composició pianística nord-americana.

DtssABTE 2e DE MA|G DE 2010, A RAOrO vrm¡n¡rueÁ, ¡r;i: :."1-#
Itambé en directe ¡a la carta, a rtvv¡lafranca.cat l.tti't.:r::'r'l'+.-liffi
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Maurice Ravel
llhome del'Bolero'

Maurice Ravel la ser un dels compositors france-

sos més importants de principis del segle )o(,
junt amb Claude Debussy. Ells van obrir nous

camins a l'esgotada música del Romanticisme.

Ravel va ser pianista, director d'orquestra, i un

arranjador molt hábil, tal com va demostrar l'any

r9zz, amb l'espléndida orquestració de Quodres

duna exposició, la famosa suite per piano de

Modest Mussoryski.

Maurice Ravel va néixer l'any :.875 al País Basc

francés, de pare suís i marc basca. Al cap de tres

mesos es van taslladar a París, on ell estudiaria

al Consewatori. Igual que Shavinski, Ravel va

compondre obres pels Ballets Russos de sergei

Diaghilw, com Daphnis i Chloé, una gran obra

escénica, estrenada l'any 1912.

A Ravel li agradava reinteq)reta¡ la música de

dansa, tal com va fer afr,b Lo Valse,l'arry 192C-

De fel, era un eclécüc que s irupirava en

músiques de diversos paisos. L any r9z8 va

compondre el Boléro, vt ballet molt simple,

basat en el ritme andalús d'aquest nom. Consta

d'un sol moviment i un sol tema, que es repeteix

durant més d'un quart dtora, guanyant en

intensitat, ñns aribar a l'apoteosi final. FJ Boléro

de Ravel es va fer molt famós, per sorpresa del

mateir Ravel, que el considerava una obra

menor.

El millor Ravel es troba en les obres virtuosísti-

ques per piano sol, com Gaspqrd de Io nuit, ola
trista l-e tombequ de Couperin. També val la

pena descobrir dos concerts que mostren la

influéncia del jazz: eI Conceft per piano en Sol

Mqjor iel Concert per pianoper lamd esquerca.

Ravel admirava el jazz ila música del famós

compositor George Gershwin. Quan aquest li va

demana¡ si li volia donar lligons, Ravel s'hi r,a

negar, dient-li que valia més ser un Gershwin de

primera classe que un Ravel de segona.

Maurice Ravel va morir a casa sev4 als 6z anys,

després d'una llarga malalüa i d anys

d inactivitat.

JoseP Alsina

Mauricé Ravel, Ziburu, Pais Basc, Fran§a, 7.3.1875 - París,28.12.1937

OBRES DESTACADES:

Gaspard de la nr¡¡t (Tresorerde la nit, 1908). Per piano

Daphn¡s et Chloé (1912). Ballet.
Letombeau deCouper¡n (La tomba de Couperin, 1917). Suite per piano.

LCnfant et le. §oriiléges (El nen iels softilegit 1925). Ópera.

Boléro (1928). Ballet. Lbbra més famosa de Ravel, perd no la milor'
Con(ert per piano i orqu€stra, per lá má esquerra (1930)

DIUMENGE 30 DE MAIG DE 2010, A
Itambé en directe ia la carta, a
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ffi óA NIT SOLIDARIA
DEL ROTARY CLUB
or vrmrnnNCA DEL prNrnÉs zot o
A BENEFTcT D'uN Nou FUTUR peR Hllrí

Venta antic pada:

Societat La Principal - El Casal
Electrodoméstic Guardiet
Farmácia Amadó
Cal Besolí

Organitza:

¡*¡ Rota ry Ctub'q*' de Vitafranca del Penedés


