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Música a "70xhora" a Rádio Vilafranca amb Pep Sala
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lgual es torna a fer cárrec de Ia pirotécnia de la festa
major 2010 i promet una tronada més intensa

á GonETT l\,4anriNEz

Els administradors de la festa

major han decidit que qui

s'encarregará de la pirotécnia

aquest an-!- ser'á un altre cop

I'empresa de Canyelles lgual.

La pirotécnia Igual va presen-

tar un dels tres projectes que

van leble els administradors.
EIs altres dos e¡en de les

empreses l'alencianes Turis i
Cavaller. El quintet responsa

ble de Ia festa major creu que

el proiecte d'Igual és el més

complet i el de n.rés qua)itat.

El come¡cial de la pirotécnia

Igual Albert Rolira promet

una t¡onada més curta. més

potent i rnés intensa que, a
més recupera el seu emplaga-

ment habitual. la Rambla de

Sant Francesc.

L'empresa també s'encarre-

gará de Ia resta de 1a pirotéc-

nia i un dels elements que

més destaca és el castell de

focs del dia 29 a la nit. volen
que sigui dinámic i rápid i que

permeti veure les principals

novetats en pirotécnia de la
temporada.

Els administradors de ia Festa

Major 2o1o han presentat els

responsables de la pirotécnia

de la r¡és típica en una roda

de premsa ai Sam Café del

Casino, per poder veure la

Rambla de Sant Francesc,

encara en obres. de fons.
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És NOTÍOA

El compositor vilafranquíJosep Soler ha rebut el
premio Nacionalde Cultura 2010
¡ SrLVÁ DELcaDo

Generalitat i el zoo6 rebia la
Medalla de la Vila de

lAjuntament de Vilafranca.

Vinseum també va homenat-
jar la figura del compositor
vilafranquí al marg amb dos

emotius actes i I'edició de

dues publicacions i un disc.

El compositor, d'edat avanqa-

da, va ser a Vilafranca a finals

de juny com a president del

iurat del II Premi M. Dolors

Calvet de composició per a

piano.

Entre els 28 guardonats amb

els premios Nacionales de

Cultura també hi ha el motlis-
ta Manuel Pertegaz, Joan

Manuel Serrat i l'actdu Vicky

Peña.

Aquesta setmana, dins el

programa És Noticia de

Penedés TV, es tornará a

emetre el programa dedicat al

compositor ülafranquí Josep

Soler.

El programa És Notícia es

poilrá veure el dimecres rr, el

dijous rz, el dissabte 4 i el

diumenge 15 d'agost a Pene-

dés Teleüsió. També es pot

veure a t¡avés del web

www.rtwilafranca-cat.

Els prínceps d'Astúries van

lliurar, el passat 20 dejuliol a

Bilbao, el premi Nacional de

Cultura en l'apartat de música

al compositor vilafranquí
Josep Soler.

Josep Soler Sardá és actual-

ment el director del Conser-

vatori Professional de Música

de Badalona. Aquest guar¿ló

se suma a altres reconei-xe-

ments que ha arat rebent a la

seva trajectdria: I'any passat

Solerva rebre el Premi Nacio-

nal de Música del Ministeri de

Cultura, l'any 2oo1 va ser

guardonat amb el Premi

Nacional de Música de la

P Ll moenm,moó oalostuoro



I.IS NOIiCIES DE I.A SETI4ANA

Els Drets dels Infants a la Capella de
Sant Joan de Vilafranca

reivindica els drets dels

infants.

L'exposició a la Capella de

Sant Joan inclou dos quadres

inédits. Les ob¡es no es basen

en cap conflicte en concret,

tot i que les pintures exposa-

des van comengar a ser una
realitat durant la Guerra de

Bdsnia i Ia de l'Iraq. Tots els

quadres són rostres d'infants
que durant molt de temps han

Ibtihal és el nom de

l'exposició que es pot veure a

Ia Capella de Sant Joan. La

mostra esti formada per
quadres de la pintora ba¡celo-
nina Carme Solé i Vendrell, i
té com a objectiu mostrar els

efectes devastadors que la
guerra causa als infants.

Els temes principals són el

conflicte bél.lic, l'explotació,
I'éxode i l'esperanga. A més,

cridat l'atenció a Carme Solé.

L'exposició ha estat anome-

nada Ibtihal, que és el nom
d'una nena que va ser mutila-
da per la guerra. El nom
significa prec, súplica o

pregária, i és el títol d'un
quadre que Solé va exposar al

Fdrum de les Cultu¡es de

Barcelona el zoo4.

La mostra es pot üsitar fins el

proper r7 d'agost.

s

més informació a

úúú. itvvi I afra n ca.cat
@ r,"r.t"."uook.(omltw¡laf r¡nca



I.ES NOTÍ(IES DE I.A SETMANA

El Ball de Nans de Ia FM dels
Petits estrenará caps

Plástica Zig Zag. Els personat-

ges de cada cap fan refe¡éncia

al món infantil i han estat

escollits pels matelros infants.

Un dels cinc nous caps repro-

duirá el personatge de La

Xarxa, la mascota de la Xarxa

d'Espectacles Infantils i
Juvenils que des de fa r5

anys s'encarega de programar

a la vila espectacles de teatre

per als més menuts.

Els cinc nous caps es sumaran

als sis ile qué actualment

disposa el Ball de Nans Petits

que es van construir ja fa

alguns anys, en una anterior

edició del taller.

El Ball de Nans de la Festa

Major dels Petits estrenará

enguany cinc caps nous que

estan construint els 12 infants
que participen aquest any al

ball, en un taller organitzat
pel Servei de Cultura.

El taller s'ha fet els dissabtes

de juliol, al Centre d'Expressió

p Le tnocnlunoó ' o4lo8¿rtro



LA NOSTRA HIST0RIA

Calendari d'emissió dels capítols "La nostra
história" de Penedés Televisió

Durant els mesos d'estiu

podrcm tomar a veure alguns

capítols de I-a nosha
história on en 15 minuts

conei,rerem com ha anat

canviant Vilafranca i Ia seva

vida. Veurem I'evolució a través

dels seus espais arquitectdnics i
paisatgístics de les últimes

décades.

La nostra histdúa vol

t¡ansmetre la histdria a través

de petits fi'agments de Ia üda
quotidiana de persones

nomals. Aquestes persones

e>.plicaran, per exemple, com

e¡a i com és Ia Rambla, el

claustre de Sant Francesc, la

plaqa de la üla, etc.. I tot aixó es

fará amb material gráfic de

l'época: fotograñes i vídeos, i el

que és més important, amb el

testimoni de persones andni-

mes del moment, que propor-

cionaran, en la seva majoria el

material gráfic antic, i el

comentaran a fi d'apropar-nos

a la realitat d'aquells espais i
d'aquella época passada.

El programa s'emet els diven-

dres, dissabtes, dimarts i
dimecres a Penedés TV.

CALENDARI D'EMISSIO

divendtes 6 d'ogost

divendres 12 dhgosl

divendrcs 1 9 d'agost

divendres 26 d'ogost

diYendres 2 de seteñbte

divendrcs 9 de se¡e¡nbre

divendres 1 6 de seteñbre

divendres 23 de setembre

divendres 30 de setembre

Plogq Penedés

PlaEaJoume I

Ro¡neria Montserrol

Estoció enotóEicd

Olérdola

Mercat de Vilafronca

Fhes de Mqig

Clousfte de St Froncesc

Fassina

LA PR0úRA[,lAi 0 o+rosi:olo (!X



La Trinca i Marina Rossell a Rádio Vilafranca

El dissabte 7 d'agost, Mites
dc la canqó catalana
repassará la discografia i ia
história de La Triuca.

La T¡inca fou un gmp de

núsica i cspcctacle catali
folm¿rt pcr ,Josep Nlaria

llainat, XIiquel Angel

Pasqual iToni Cruz. Va ser un
c'lels fenómens musicals i
escenográtics rnés populars

de Ia clócada clcls 7o i princi
pis dels tlo.

EI diumenge 8 d'agost será el

torn de N4arina Rossell.

llites de la canqó catala-
na s emet clissabte i diumen
ges de 9:3o a rrh a Rádio

\¡ilafranca.

I A TRINCA
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Pep Sala arriba a Rádio Vilafranca
amb el programa musical T0xhorq
. CARLES GALA

El músic Pep Sala dirigeix el

programa 7o x hora, on
presenta una selecció dels

millors discos dels seixanta de

la seva discoteca personal.

Pep Sala ha estat probable-

ment e1 compositor més

influent dels darrers anys en

el panorama musical catalá.

Músic, intérpret, compositor,
lletrista i productor musical,

és un dels principals protago-

nistes de I'escena musical

catalana de les últimes

décades. En solita¡i o formant
part de bandes com Sau i La

Banda del Bar ha realitzat ul1a

infinitat de gires, concerls,

discos i produccions a

Catalunya, a l'estat espanyol i
a Europa. Les seves composi-

cions han estat versionades

per més d'una t¡entena

d'artistes, i algunes d'elles

han aüibat a vendre més d'un
milió de cdpies.

El programa 7o x hora és

una producció de COM Rádio

i s'emet de dilluns a divendres

de rz a r del migdia i també de

de 4 a 5 de Ia matinada a

Rádio Vilafranca.

LAPR0GRAT\,1A[ ó l]4/o82oro ¡lilI
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/\¡ATi

08rC0 L'¡nformatiu
08:10 Evolu(ió.Humor
CE:5C lmm¡gu¡ants. Documeñtal
a9:00 L'informat¡u
09:30 Va de (astells
l0:00 L'informatiu
1C :l¡ És notÍda. F-"sr¿ Llel b¿ifi

de I F!.ir¡ ll

l0:!5 Vilafranca op¡na. ie! léstes

I l:00 L'¡nformatiu
I l:li Auto¡ndefin¡ts. Humor
l2:0C L'informatiu
I2rl0 Evolu(¡ó. Humor
I2r50 lmmiguiant'.DocLrrnent¿l
l3:CC l]informatiu
l li:0 Va de castells

TARDA

1,1i00 L'¡nformat¡u
l4:10 Sol¡dária.Solidaritati

Cooperació
4:45 Aspectes de la Festa Máior.

E desperlar del C a 30
I5:00 L'¡nformatiu
';5r10 Tots soñ em¡grants.

))t45

2l:00
2l:30

: .|1:i -ak?/í4A1

l9:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

20:00 L'inforñat¡u
20r3C Sotavent. Submarinisr¡e
2'l:00 L'informaliu
2 l:30 Aldia.Notíciesd'¿rreu.XTVL
22:C0 L'informat¡u
22r30 Solidária.So idaritar i

Cooperació
Aspedes de la Festa Maio¡,
Ii despeltar.ie dia 30
L'informat¡u
Tots som em¡grants.

]\,4ATÍ

a5:10 Pened¿s matí.Actualitat
lC:00 Oxigen.[,4agazín
I r 00 La múai(a de la meva vida
I2:00 Diálegs amb l'al(alde
13:00 Penedés m¡gd¡á. Actualitat.
I3 l0 Tértúlia d'a.tual¡tat

TARDA

l4:00 Les ñotícies del m¡gdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

15r00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penéd¿s vespre,Actualitat
20:30 El<¡nema de la setmana
21:00 La música de I'atzar.
22:00 Personal
23:00 Pened¡5 véspre. Actua litat
01:00 Oxigen.N4agazln
02:00 La mús¡(a de la mevá vida
03:00 Feeling Ro(k,f\¡usical
04:00 D¡álegs amb l'alcalde
05:00 Connexió amb COM Rádio

Resta!ració de mobiliari antic
Pintura creativa

CLrrsos de restaurac¡ó
Pressupost sense compromís

00r00 Fábrica de pallassos.
Cultura.XTVLen caden¿

00:30 Es<enar¡s Estiu. Cultura.

I8:45 Aspectes de la Festa Maio¿
E despet¿r del dl¿ 3C

I9:00 Ba-ba. lnfantil. XTVL
1r:10 Qué? Non.lnfantil- XTVL

G§3 Lr lnllrrLir,i l .r. t :r-r

XTVL en cadena
L'informatiu
Notí(¡es delVendrell
L'¡nformatiu
Sol¡dár¡a. So lida ritat i

Cooperació
Asp€ctes de la Festa Major.
E¡ despert¿r del dia 30
L'informat¡u
Tots som emigrants.
Ce¡aant feina
L'informat¡u
Sotavent. Submarinisme
L'¡nformatiu
Notíaies delVendrell
L'¡nformatiu
Sol ¡dár¡a. Solida ritat i

Cooperació
06:45 Aspectes de la Festa Major.

El despe(a¡ de dia 30
07r00 L'¡nformat¡u
07:30 Tots som emigÉnts.

Cer.¿nt fein¡

I6:00
l5rl0
17:00
I i':10
I8:00
la:30

0l r00

0l:30
02:00
02:30

A2:45

03:00
0l:30

04:00
04r10
05:00
05:10
06:0C

06:10

Ceraanl iein¿
L'informat¡u
Sotavent. Submarinisme
L'informatiu
Notíc¡es delVendrell
L'¡nformat¡u
5ol¡dá ria. Solida ritat i

Cooperació

u'Ezocn
flp+"r"b, ar ro"0.;!
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iMATí

18:,15 La nostra h¡stór¡a.
La Plac¿ Pe¡e.i¡s

- ; * ..,,.. . ..

20:00
2A:34
2l:00
7l:30
)2lrJa
)z3a

2):45

23i00

08:00 L'inforñat¡u
c830 Sotavent.Submarinisn,e
09:00 L'informatiu
C9rl0 Notídes delVendrell
I0 00 L'informat¡u
I0:30 Sol¡dár¡a. So lida ritat i

Cooperac¡ó
10i45 Aspectes de la Festa Maior.

Eid(]spe(ar de dia 30

I l:00 L'¡nformátiu
t 1:30 Tots som em¡grants.

Cer(nnt fei¡a
I7:00 L'informátiu
1 2:30 Sotavent,Submarinisme
I3:00 L'¡nformatiu
l3:30 NotíciesdelVendrell

TARDA

1,+:00 L'¡nformatiu
l4:30 Món pagés,d¡aadia.

Setrn¿n¿ 3l

14:45

15:00

15:30
l6:00
I6r30
17r00
'l7r.l0

I Er00

t8:34

La nostra história.
La Pl¿q¿ Pened¡s
L'informatiu
Diilegs amb l'al(alde
L'informat¡u
Alquíñ¡a. Divulgatiu
L'informatiu
Muntanyes d'aveñtura
Uinformat¡u
Món pag¿.,dia a dia.

I9:00 Ba-ba. l¡fa ntil. XTVL

I 9:13 Qué? Non. lnfantil.XfVL
l9:J0 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

MATÍ

08:00 Pened¿s matl. Actualitat
10i00 Oxigen.l!4agazÍn
I1:00 La músi(a de la meva v¡dá
I2:00 70xhora.lvlusical
I 3:00 Penedés m¡gd¡a.Actualital.
I3.¡0 Tertúl¡ad'a(tualitat

TARDA

14:00 Les nolí<ies dél migdia,
Notícies d'arreu. CONI Rád¡o

15i00 Al teu áire, Radiofórmula

VESPRE/NIT

2OiO0 Penedés vespre
20:10 Añplirock,lvlúsica
2't:00 Temps de festa. Musical

22:00 Top XXl.Mu5ical
23:00 Pened¿s vespré. Actua litat
01i00 Oxigen,lMagazin
02i00 La múJ¡(a de la meva vida
03:00 Temps de festa. i\¡usical
04:00 70 x horá.N4us¡cal
05:00 Connexió amb COM Rádio

L'¡nformat¡u
Alquímia, Divulgatiu
L'informat¡u
Al dia. Notícies d'arreu. xTVL
L'informatiu
Món pagés,dia a dia.
Setrnana 31

La nortra histór¡a.
La Pla(¿ Penedds
L'¡nformat¡u
D¡áleg6 amb l'al(alde

00:00
00i10
0l:00
0l:10
02i00
C2:3t)

A2:45

03:00
03:30
0,1r00

0,1r10

CsrC0

u5|
06:0!
06 :a

Evoluc¡ó,XfVL
Palettes XTVL

L'iñformat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pag¿s,d¡a a d¡a.

La nostra história.

L'informatiu
Diálegs amb l'al(alde
L'inforñatiu
Alquírnia. DlvuLg¿t u

L'informátiu
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pagés, dia a dia.

af ): La nostta h)stótiá.

¡r:: i;inroi-"i1,
¡-:l Di¿le9t añb lalcalde

LA PROGRAMACIÓ
edta SERCON4 SL

Plaga Peñedés,4 4a plánta
\et.93 417 26 2A

.tv@rtwilafrancá,cal
ww.rtwiafranca.cat

mprés per
Grafques del Fo x

d posit lega
B-25aa4'2010

JOSEP ALSINA

co¡tnguts
JOSEP M SOLEF

FEDACCIÓ DE RryV LAFBANCA

CARLES GALA

publicilal
JOFDITEFUEL PEPVEFGES
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MAri

r3r00
08:10
09{r0
09r:10

lC:00
l0:10

I0:45

r t:00
I l:10
I l:00
-::10

'l:lil0
13:30

TARDA

L'¡nformat¡u
Alquímia. Divulgatiu
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
L'informat¡u
Món pag¿s,dia a dia.
Setm¿n¡ 3l
La nortra h¡stór¡a.

L'¡nformat¡u
Diálegs amb l'alcalde
L'informatiu
Alquímia. Divulgatiu
L'¡nformatiu
Muntanye5 d'aventura

2 I :30 Al d¡a. Notícies d'arreu.XTVL
22:00 Les notí(ies de la setmana (l)

22:J0 faltra pantalla.
"Marila"
Thriller. Antonio Chavarrías,

I981.Amb Mathieu Carriére,
Alex Casanovas Laura I\,4añá.

I8 anys. XTVL

MAT¡

03r00 L'e5t¡írada imr¡ortal,
Kurt \^/eill. La rni!¡Ífl[¡
rnúsic¿ d-ooene¡¿d¡'

09:00 Les notíciesde la setmana.
09:30 Mitesde la cánqó catalana.

L¿ Tr nc¿14:00 XS-Esports
l6:!10 Les notíciesde la setmana (l)

I6:30 Pel Penedés, Fest¿ Major del
Pla de Peneclés

00:00 Filmets
00:10 Pel Penedés. Fe st¿ ¡¡ajor cicl

l7:00

I7rl0
l8:C0
l8:10
l9:00
l9rl0

01:00

0l:30
02:00
02:30
0l:00
03:30

Espais de memdria.
Divulgatiu histdric
La setmana.Actualitat
Les notícies d€ la setmana (l)

fafi¡u devilafranta TV,
Terra de vins
Ésnotída. Festa cle ba[i
de L !splra

Espa¡s de memória.
Divu gatiu históric
La setmana.Actualitat
Les notídes de la setmana (l)

l] arxiu de Vilaf rañcá TV.

Terra devins
És noticia. Fesi¿ d. 5. 'r
de L Espir¿l

I l:00 La músi<a de la meva v¡da
12:00 Mus¡cal
11i00 Les notícies de la setmana
1l:30 Mus¡.al

TARDA

14 00 Les notí(ier del migdia,
Notícies d'arreu. COI!4 Rád¡o

I5r00 V¡a-Mix. Musical
lrrLaO Perronal
S:!al Edu(aioves.Educació-l:la 

Corazón de Ro<k&Roll
:l,'- Rock ofAges. Musical
I : Feeling Rock.l\,4usical

VESPRET'NIT

-- llest¡ñádeimmortal-

0l:45 Vilafranca opin¿. -.: r::::!
dels b¿rris

l9:.15 Vilafran(a opina. Les festes
delt b¿r.ls

VESPRE/NIT

:0:0C Les notí<¡er de la setrñana (l)

20r3C Pel Pened¿s. ;e s1¿ iü¿lor Cel

P ¿.le Penedas
:l:00 Espais de memdria.

DivulqatÍu históric

p Ll rRl«ltitc ó 1.,u.::ur

Ler notí(¡es de la setmana o
PelPenedés.Fe5:. ,', - r-
Pla de Pened¿i
Espa¡s de memór¡a.
Divulgatiu histórlc
La setmana.Actualitat
Ler notía¡er de la etmana
garx¡u devilafran<a Tv
Terra dev¡ns
É5 notí<ia. Fesla dE ir,
de L Espirall

V¡laf¡anca op¡na. Le! r!::::

' - i r-¿grifica
_ : :l l:::_a i:al¿

La rirúsi(a de l'atzar
Quedeñ a la rád¡o
:: _ -:¡io ¿mb COM R)dio

04:00
04r30

05r00

05r30

015r1:10

06:30
07,00
07:10

O/t45



il:l il! Les notídesde lasetmana o
ii:r t,; Pel Pened¿§. F.., !!r Llirtc lel

: :r.lr.'?':¡eC..r
iilr!il Espais de memória.

Dlvuigatiu histdric
i-r; i0 La setmana.Actualitat
|:.ll les notÍdeide la setmana (])

lil ri farxiu deVilafrancaTV
]:,. Terra devins

I I .,¡ És notí(ia, FclL¿ ¡el ¡¡rl
.l: .;!rlri

I I .lr Vilafran(a opina. Lcs i.5r.!
.r(-l: 

',1 

' It
iI;f Les notíc¡es de la setrñana (l)

l.l lil Pel Penedés. : ,:1iu ili:tor cii
lr.. a., [-.r.:ci]it

' -i rili ) Espais de m€mória.
Divulgatiu histdric

I i :,1 La setmana.Actualit¿t

TARDA

.4ralar XS-Esports
::;llr Les notí<ies de lasetmana (ll)

i arl(i La fábr¡ca de pallássor.
Documental

; .¡:r,rrl Balls de la Festa Major.

7r:! 5ol¡dár¡a.Cooperacló l

solidarit¿t
17.1: Aspedesde la Festa Major.

E d!5!. :.r .rrl .l ¿ .lll
!r!i Les notí<ies de la setmana (ll)

r6il Pel Penedés. ier t¿ !l¡l!r ¿!
ij ¿i ir Fene.i¡i

rrCrl Límits. Esports d'aventura
I i):jil Gentdelmón. 1l.ki r¡

'!:'15 PoemespelPenedéi.
A1r¡¡inrs lorrÍr FÉfr:

VESPRE/NIT

.l0rll0 Lesnotí(iesdela setmana (ll)

2alrlril La fábr¡ca de pallassos.
Documental

ji lrC.] Balls de la Festa Maior.
Dr¡. r'Di¡:r.c

ll l0 Ald¡a.Notícies d'affeu.XTVL
2lrca Ler notíc¡es de lasetmaná (l)
.l:rr¡ Festibad xarxa. XTVL

llil¡ DO. Nous formats. XTVL
!a:la La fábr¡<a de pallassor.

Document¿l
¡ l:aa Balls de la Festa Maior.

Dr¡., Di¿ble!
ll:10 Solidaria.Cooperació i

solidarltat
lli:45 Aspe<tes de la Fe5ta Major.

Ll ,!sr€rtJr oc; ai a l0
,l:ll Les notíciesde la setmana (ll)
¡i-::-ll Pel Penedés. :e r:á i\¡.rjor del

Pl¿r,:ie P¡rn.di!
ll:ca Límits. Esports d'aventu ra

ll:-lLr Gent del món.ll.r¿ ¡¿
Cl.¿5 Poeñes pel Pened¿s.

¡¡a rl,r.t iro53i) Fern:r

t,,il r'.)i) Les notídes de la setmana (ll)

rl.l:10 La rábr¡ca de pállassos.
Documental

a::al Bal15 de la Festa Major.
r.-ra ¡ i.rr':i

05:10 Solidária, Cooperació I

so ldarlt¿t
05:.:5 Aspectes de la Ferta Majo¿

E ir-i:r.: . :i., :;la
!: li Les notí<ies de la setmana (l )

ila.:a PelPenedés. r:,::. :: .rr: el
j,,:i

ilT ar' Límits,Er.c(5 d ¿!entura
¡l:l Gentdelmón. :' :
!,'-r Po€ñes pel Pened¿s.

]\,1ATÍ

08:00 gest¡ñada¡mmortal.

A¡ro¡ aopla¡d El p¡r. cle:¿

rlús ca 5lmlo¡i(a
¡ord ¡nleric¿¡¡

09:0al Les notí(¡€s de ¡a setmaña
ú9r:tl M¡tes de la can(ó <atalana.
I I 00 La múrica de la meva v¡da
I2i00 Diada Castellera. Di¿ d.l d3

l. ;:l'1 ic Llcrer:. ¡rl i'-. rE.j¿s

TARDA

I5rCC Có<telmusi(al
l7l0 Corazón de Ro<kand Roll
i 8rC0 La mús¡(a de l'atzar
l9rLl0 Bandes Sonores. Mus;cal

VESPRE/NIT

20r00 Uestimada¡mmortal.
Aaron Copiard.Ei p:rede la

¡nú5ic¿ 5 rnl¿rnl.¿
nord ¡m¿ri.¡ná

21 0c Va de(astells
22r00 Exqu¡sit. M agazín cultural
00:00 Bandes Sonores. lvlusical
0l r00 Coñnexió amb COM Rádio
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I6r00
16:30
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2l:30
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)2:45
2l:00
23r:0

00ú0
0l:01)
0l:30
02:00
02r34

0):45
03:00
0l:lC

04:0t)

08:00 Le5 notíc¡es de la setmana (ll)

08:10 La fábr¡(a de pallassos.
Documental

09:00 Balls de la Festa Ma¡or.
Drac / Dl¿bles

09:30 Solidária.Cooperació
09:,15 Aspectes de la Festa Major.

E despertár deldia 30
I c:00 Les notí(iet de la s€tmana (ll)

10l0 Pel Pened¿s, Fe stá i\4ajor del

P ¿ de Penedés

I l:011 Límits.Esports d'aventura
I l:3C Gent del món. Ll.r¿ n¿

1l:45 Poemes pel Penedét.
Anonim5 iJosep Ferrer

l2:00 Les notíc¡es de la setmana (ll)

12:30 La fábr¡(a de pallasso6.
Documental

13:00 Balls de la Fe5ta Major.
Dr;. / Diair e!

1 3:30 Solidária. Cooper¿ció
13:45 Aspectes de la Festa Maior.

El despertar de dia l0

18i45 Poemespel Penedés.
19i00 Ba-ba, lnfantil.XTVL
9:;0 Qua? Non. lnfantil. XTVL

'19:30 Esports en xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

MATf

08i00 Penedés matí.Actualitat
10r00 Oxigen.Magazín
I l:00 La música de la meva vida
I2:00 7Ox hora. Musical

Pep Sala presenta 70x hor¿

l3:00 Penedas migd ¡a. Actual¡tat.
13:30 Tertúliad'adualitat

TARDA

14100 Va de(ástells

Pep Ribes presenta idirigeix el
pfogramav¿ d€.¿re ls

I5:00 Alteu a¡re. Radiofórmula

VESPRE/NIT

l0:CC Penedés vespre,Actualitat
l-'l:-10 Gransdeljazz
:l rl:. Musical
:: :! Va de (astells
:: a: Penedés vegpre. A.tua l¡tat
:- :: Ox¡gen. I!4 ag azin
:: :: La música de la mevavida
:l:: Corazón de Roakand Roll
:l 70x hora.Musical
: aónnexió ¿mb COM Rádio

Ulnfoñratiu
Gentdelmón. Ucraína

Poemes pel Penedés,
glnformatiu
D¡ades (astellercs. Diada de
i¡ FM de Llore¡c del Pened¿,s

flnformat¡u
Fanz¡vid Clip.cinema
Perqué no m'ho
expl¡ques? Divulgatiu

flnformatiu
Fanziv¡d Clip. Cinema
Per qué no m'ho
expliques? Divulgatiu
L'¡nformat¡u
Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
glnformatiu
Gentdelmón. tlcr¿ ¡¿
Poemes pelPenedés.
glnformat¡u

D¡ades castelleres. Dlad¿ de
la F[4 de L oren( del Peñed¿s

Civil¡s.XTVL en cadena
flnformat¡u
La setmaña. Actu a litat
glnformatiu
Gentdelmón. Ucrain¿

Poemes pelPened¿s.
l]lnformatiu
D¡ades (astelleres. Dlade de

la Fitlde Lloren( del P,.nedés

L"lnformatiu

Fanzivid clip. cinema
Per qué no m'ho
expl¡ques? Divulg¿tiLr
l]lnformatiu
La 5etmana.Actualltat
flnformat¡u
Gentdelmón. U.r¿irl¿
Poemes pelPenedés.
rlnformatiu
Diades (astelleres. Dla d: c.
la Fí\¡ de Lloren( del Pe¡e..!

ño ln'ho PHpllqueg?

I7:00 flnformatiu
1 7:30 La setmana.Actualitat
18:00 l]lnformatiu
18:30 Geñtdelmón. ll.ra n¿

!) Lllnocneuec c o+ ls,lrc

04i30
04i45

05:00
05r30
06:00
06:30
06:45
O1:AO

07r30
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Fanzivid Clip.Cinema
Per qu¿ no m'ho
expliques? Divulgatiu
L'¡nformat¡u
La setmana.Actualitat
l]lnformatiu
centdelmón. ll.r¡ n¿

Poemes pelPened¿s.
glnformatiu
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r¡ Fil¡ .le i k)renr cP Pered¡s
flnformatiu
Fanz¡vid Clip.Cinema
Perquéno m'ho
explique5? Divulgatiu
glnformatiu
La setma na. Actua litat

l9:N0 Ba-ba. lnfantil. XTVL

I9:10 Qué? Non. lnfañti.XTVL
Iq:10 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

:0:al0 lllnformatiu
,!:10 Evolu(ió. HLr ¡or
:¡:50 lmmiguiants.io.!ment¿l
l1a0 flnformatiu
2l 130 Aldia. Noticies d'arreu.XTVL
22:10 l]lnformatiu
22:lll Va de (astells
2l:C0 flñformatiu
23::10 Balls de la Festa Maior,

Ball d ¿n Sefr¡ lo¡qa r.¡\liq¡

MATí

06:lli Pened¿s matí. Actual¡tat
l0r0C Oxigen,fvlagazín
I l:c0 La ñúsi(a de la meva v¡da
1 2:00 70x hora.lvlusical
1 :l:40 Penedés m¡gdia,Actualitat.
I l:3c Tertúlia d'a(tual¡tat

TARDA

1,1:00 Les notícies d€lmigdia.
Notícies d'arreu.COM Rádio

l¡:t0 Al teu aire. Rad¡ofórmula

14:00 glnformat¡u

l4:30 Va de castells
15:00 l]lnformat¡u
15130 Ballsde la Festa Maior.

tsal! d'en SerI¿llorE¿ / Allg¡

; l,,lu._qltlff
ÉL TEU
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20:00 Pened¿svespre,Actualitat
lo lo Musi.ál
22r00 Edu(aiove5. Cu ltu ra I

23:00 Penedés verpre.Actualitat
01:00 Oxigen.Magazín
c2:00 La mús¡ca de la meva vida
frl:0¡ Grañs del jazz.Musical

04:0C 70 x hora.Mus¡cal
05r0il Connex¡ó amb COM Rádio

0c:C0 Evoluc¡ó. XTVL

00:10 Carrerg. XTVL

rlC0 flnformatiu
01r10 Món pagés,d¡a a d¡a.

SeLnla 1¿ J

0l r.15

02iC0

0::30
Lrli0C
03::10

La nortra história.

L"lnformat¡u
Va de castells
flnformatiu
Balls de la Festa Major,
?¡ .r .. i. i: r_:i: 'A q¿

l6 00 flnformatiu
r.i lr'r Evolu<ió. Htrmor
r 6:i0 lmmiguiants. ;c.ur¡en i¿l

I7:00 glnformatiu
; /:lL. Món pag¿s,dia a d¡a.

Setm.in¿ 3l
j l:15 La nostra história.

[¿ P ¡ti ¡ef,"Cér
i ¡:ila lllnformatiu.ll 

Va de (astells

04:0a flnformatiu
0,1::i, Evolució.-....l
orir;[] lmmiguiants, - ::. _,..:..

05:0i l]lnforñatiu
0::lC Móñ pagés, dia a dia,

0-!:45 La nostra h¡stór¡a.

flnform¿tiu
Va de castellj
L'lnformatiu
Ba¡ls de l¿ Festa Major... . . .:¡

l)¡:l'
i-r;:l _
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Evolu(ió. H!üo¡
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L'informatiu
Món pagés,dia a dia.
Setan¡na 3l
La nostra histdria.

l]lnformatiu
va de<astells
L"lnformatiu
Balls de la Fesla Maior.
Bai d err Serrállo¡o¡ / Alio;

l2:.J0 glnformat¡u
12:30 Evolu<ió. Hrmor
I2i50 lmm¡gu¡ants.Dc.urnenl¡l
I3:00 l]lnforr¡at¡u
1lrl0 Món pagas,d¡a a dia,

Setm¡ na lr
l::45 La nostra história.

Le Pi¿(á Penedés

TARDA

'14:00 flnformat¡u
I:1:30 És notía¡a. !l.o¡-rpositor

.losep Soler / La rasi¡!r¡( ó
de a b¿sil ca .le S¿ni¿ tu]¡ri¿

I5r00 ljlnformat¡u
I5rl0 Auto¡ndefin¡tt.Humor
16:00 |]lnfonnat¡u
1ó::0 Evolu(ió. Humor
I6i50 lmmiguiants.Do.!meni¡
l7:00 flnformatiu

ft) Lr rnocui,uc rl iu .t :i, ;

I 7.lU Va de castells
i 8rl)l l]lnformat¡u
l8:30 E6 notída, a .o¡rro;lli)r

lcs.p 5¡rle., L:i É5i-rt r:r. ó

.ie r.i ti''rl:r¿ r. 5¡úi l!,1¡r.r
l9r0a Ba-ba. lnfantil.XTVL
l r:'10 Qué? Non.Infantil.XTVL
l.l:30 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

flnformat¡u
Evolu(ió.llü ¡o.
lmmiguiants. [,oai]me¡l-
L'¡nformatiu
Al dia. Notícies d'arreLr. XTVL
rlnformatiu
És notí<ia. E compos:or
loseD So er.' La restaLila.ia
de . basi c¿ de 5r r1¡ l\'l¿rl¿
l]lnfofmatiu
Autoindef¡n¡ts. Humor
DOC's.XTVL en cadena
lmm¡guiants. Do.!n en:¿
l]lnformat¡u
Va de (astells
r|ñformat¡u
És notída. !1t.. lors
r¡portat.re! .le i¿ irnr)cr¡(l¡
l]lnformat¡u
Autoindefin¡t5. Humor
rlnformatiu
Evolu(¡ó.Humor
lmmiguiants. Llo.ull.E _-..1

lllnforÍrat¡u
Va de (astellr
glnformatiu
És notíc¡a. il Lor¡po! iL. r

lo!eo Soier / i ¡ r!r, ,r r : -

de ¡ b:slll.¿ de 5a ri: 11., .

03:00
08:30
08:iC
09:00
09:10

09:ris

I C:00
l1-r:-10

llrOC
I ír:C 20:00

.¡0l0
20 50
2l:0C
2l:3C
22:0C
22110

2.1:00

2l:30
00 00

00:50
0l:00
01:10
12r00

ll:l¡

0l:0lr
0liltl
C4r00

04rla
0.1:50

05:00
05::C
06r00

i7:C0 flnformatiu
07::0 Auto¡ndef¡n¡t5. Humor

I!{ATÍ

08:00 Pened¿5 matí.Actualitat
I0:00 Oxigen.f!4agazín
: lroc La mús¡ca de la meva v¡da
12:0C 70x hora.l\4usical
1 l:0C Pened¿s migd¡a,Actualitat.
ll l0 Tertúlia d'a.tualitar

TARDA

'1.1:00 Les notí<ies delmigdia.
Notícies d'arieu.COM Rádio

l5:00 Alteu a¡r€, Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Pehed¿s vespre.Actualitat
20:3C Muri(al
?2i!0 Rock ofAges. Musical
2}00 Penedés vespre. Actual¡tat
0l:00 Oxigen.l\¡agazín
02100 La mús¡ca de la meva v¡da
03:00 Ro<k of Ages. Musical
0,1:0C 70x hora. I¡usical
05r00 Coñnexió amb COM Rádio
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t,ESTIMADA IMMORTAT

Kurt Weill
La magnífica música
'degenerada'

Kurt Weill va néixer l'any rgoo en una família
jueva i va estudiar piano i composició. Va

escriure sonates, simfonies, quartets de corda

i altres peces que seguien els estils de moda,

des del neoclassicisme fins l'atonalitat. Perd

acabaria sent més conegutpel seu teatre musi-

cal i les seves immortals caneofls.

EI 19z6 Weill es va casar amb Ia cantant Lotte

Lenya i l'any següent va comengar a col.

laborar amb e1 gran dramaturg alemany

Bertolt Brecht, amb qui crearia un impofiant
conjunt d'obres profundament satíriques i
anticapitalistes, plenes de melodies encisado-

res, basades en la música de cabaret i en el
jazz, arr.b harmonies noves i canvis molt
imaginatius. Va tenirun gran éxit el rgz7, amb

l'opercla Mahagonny, que tres anys després

convertiria en l'dpera Ascensió i caiguda de la

ciutat de Mohogonny. Totes dues contenen el

conegut tema Alabama Song, irónicament

sentimental i amb elements de blues. L'obra

més famosa de Weill i Brecht és L'ópera dels

tres rals, del 1928, una sátira ferotge de la
burgesia, que s'interpreta amb una petita

orquestra de cabaret i on destaca la balada

Mackíe Messer, o Mack el Ncuclla, que el

gran Louis Armstrong va conve¡tir en un

estándard deljczz.

Kuft Weill, un jueu d'esquerres, no podia

encaixar en l'Alemanya nazi. La seva música.

que els nazis anomenaven 'degenerada', r'a ser

prohibida, i ell va have¡ d'abandonar Aleman*
ya l'any 1933. Va üure a París i a Londres i
Iinalment es va establir als Estats Units l'any

1935. Es va convertir en un dels compositors

de més éxit de Broadway i es va nacionalitzar

no¡d-americá l'any 1943. va morir a Nova

York I'any 1950, als 50 anys d'edat. Dificil-
ment trobariem una música millor que les

canqons de Weill per descriure l'ambient del

Berlín i l'Alemanya de la República de

Weimar.

Josep Alsina i Rosell

KurtWeill
Kurt Juliañ Weill. Dessau, 5¿xdnia-Anhalt,
Alemanya, 2.3.1900 Nova York, NY Estats Units,
3.4.1950

OBRES DESTACADES:
Alábama Song (1927). CanCó.

Die Dreigroschenoper (llópera dels tres rals,

1928). Amb lafamosa cansó Die Moritatvon
Mackie Messer (La balada de Mack el Navalla)
September Song (1 938). Cansó.

DISSABTE 7 DAGOsT DE 2010, A RADIOVILAFRANCA
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I]TSTIMADA IMMORTAI.

Aaron Copland
El pare de la música simfónica
nord-americana

Aaron Copland és un dels grans compositors

nord-americans i se'l considera el pare de la
música simfdnica dels Estats Units. Va néixer a

Nova York lany rgoo. en una lamíJia juera. i

als zt anys va anar a París per estudiar compo-

sició amb Nadia Boulanger i piano amb Ricard

Viñes. Allá va comenqar a compondre ballets

en un estil proper al de Stravinsll, que sempre

se¡ia el seu compositor favoút. Aprofitant
I'estada, va viadar per Europa i va conéixer

l'obra dels principals compositors d'aquell

moment. La descoberta de la música de Gustav

Mahler el va influir molt.

En tornar als Estats Units, l'any 1924, va voler

crear música genuinament americala, agafant

elements del ólues i del;r'czz. Les.eves primere.

composicions resultaven forga dificils, peró

després va fer una música més accessible que

va ser molt ben acollida pel públic, com -El

Selón Méico, o els ballets BíllA the Kid, del

1938, i Rodeo, del 1942, que conté el trepidant
Hoe-DoLDn. una de les composicions america

nes més conegudes.

L'obra mestra de Copland és la suite de ballet
Appalachian Spring, més elaborada, amb

melodies populars, harmonies clares, i d'una
gran bellesa. També destaca la Simfonía
número 3, del 1946, que al ñnal adapta la

lamosa Fanfara per I'home comú, una ob¡a

breu per metall i percussió, de1 1943. Copland

va fe¡ molta música pel cinema i un deliciós

Concert pet Clarinet, per al clarinetista de-¡hzz

Benny Goodman.

Aaron Copland va ser investigat durant la
cacera de bni-,<es del senador Mccarthy, els

anys cinquanta, per haver estat simpatitzant

del Partit Comunista. Peró I'afer va quedar

aDdvat. Copland va morir a la seva ciutat natal,

l'any r99o, als 9o anys. És reconegut com a

creador d'una música deliciosa i d'arrel popu-

lar, perd també com a pianista, director i gran

dir'rrlgador musical.

Josep Alsina i Rosell

Aaron Copland
Aaron Copland- Nova York, NY Estats Units,
14.1 1.1900 - 2.12.1990

OBRES DESTACADES:
Appala(hian Spr¡ng (Primavera apa atxiana,
1944).5uite de b¿ilet.
Simfonia número 3 (1946)

DIUMENGE 8 DAGOST DE 2010, A RADIOVILAFRANCA
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