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L’Orquestra Àrab Báraka, 
demà a l’Escola de Música

El concert, 
ofert pel FIMPT, 
començarà a les deu 
de la nit

És la primera 
orquestrà àrab que 
neix a Barcelona, 
ara fa dos anys

El septet Báraka fa una proposta multicultural d’arrels mediterrànies diari

// rEdaccio

Báraka és la primera 
orquestra àrab nascuda a 
Barcelona, fruit de la convi-
vència de músics de proce-
dència diversa. Demà actua 
a la sala polivalent de l’Escola 
Municipal de Música Mestre 
Montserrat a les deu de la 
nit, dins de la programació 
estable que ofereix el Festi-
val Internacional de Música 
Popular i Tradicional.

L’aparició de Báraka és 
una cosa que havia de 
passar, tard o d’hora, co-
menta Jordi Turtós, director 
del festival, per a qui el fe-
nomen de la convivència 
comença a sobrepassar la 
seva primera fase. Un dels 
resultats ha estat aquesta 
orquestra fascinant, que 
ofereix un repertori de fusió 
d’arrels mediterrànies que 
agrupa tot allò que passa 
des d’Egipte fins a Chao-

El col·lectiu 
Fotoítaca convoca 
dos nous concursos

raimon Moreno, al centre, amb la nova junta de la FcF l. prego

// rEdacció

El col·lectiu Fotoítaca 
acaba de convocar dos pre-
mis de fotografia: el segon 
concurs El plaer de somiar, 
convocat amb l’Hotel César, 
i el 3r Concurs de Carnaval. 
L’activitat del col·lectiu s’ha 
traduït també en l’elecció de 
Raimon Moreno com a presi-
dent de la Federació Catalana 
de Fotografia (FCF).

El plaer de somiar vol 
captar imatges de persones 
dormint en actitud feliç. Es 
concediran tres premis de 
300, 200 i 100 euros, i una 
obra de l’artista Juanolo. El 
termini de presentació de les 
fotos, tres per concursant, 
acaba el 13 d’abril. Per con-

tra, el tema únic del Concurs 
de Carnaval són els actes del 
2007. En aquest cas es premi-
aran les tres fotografies amb 
150, 100 i 50 euros, i el termi-
ni de presentació acaba el 21 
de març. Les bases completes 
es poden consultar a www.fo-
toitaca.com.

D’altra banda, Raimon 
Moreno és, des de la darrera 
assemblea de la FDC, el presi-
dent de l’entitat i té a la seva 
junta Josep Lozano, com a 
tresorer i Juanjo Vidilla com 
a vocal d’exposicions, tots 
tres de Fotítaca. A més, es va 
aprovar el canvi de seu, que 
des d’ara serà el centre cívic 
de la Collada - Sis Camins, a 
Vilanova i la Geltrú.

uen, o encara més a prop: El 
més interessant és veure 
com s’acosten a la música 
tradicional catalana, amb 
temes com L’Emigrant o La 
dama d’Aragó.

Báraka va ser impulsada 
fa un parell d’anys per Moha-

med Soulimane, violinista i 
percussionista que va formar 
part de diverses formacions 
de música tradicional àrab 
o andalusí a Rabat i que, ja a 
Catalunya, ha treballat amb 
gent com Chab Samir, Rosa 
Zaragoza o De Cajón, entre 

d’altres. L’acompanyen els 
també marroquins Ayoub 
Bout i Mohammed El Gha-
zi; Abdelilah Tamsamani, 
que triomfa com a músic a 
Egipte; el grec Yannis Papa-
ioannnou i els catalans Joan 
Rectoret i Jordi Gaig.

// rEdaccio

L’Escola de Música Mestre 
Montserrat va acollir el cap 
de setmana passat un curs in-
tensiu de trompa, trompeta 
i trombó impartit per Nury 
Guarnaschelli, Rudi Korp 
i Peter Gallaun, integrants 
del prestigiós quintet de vent 
Vienna Brass. Hi van partici-
par uns 40 alumnes dels pro-
fessors Sebastià Río i Emilio 
Serrano, de grau elemental i 
de grau mitjà. 

La Vienna Brass és una 

Els professors del Vienna Brass fan 
un curs a la Mestre Montserrat

Gallaun corregeix la posició d’un alumne fdg /cc

Van impartir 
classes intensives de 
trompa, trompeta i 
trombó

L’entitat Desperta! 
es presenta amb 
futbol, vi i música

// rEdacció

Una festa amb Habeas Cor-
pus, de Madrid, Ara mateix 
(dels PPCC) i els vilanovins 
La Contrabanda i Mocambo 
servirà per presentar la nova 
entitat Desperta!. El concert 
tindrà lloc demà dissabte, a 
les onze de la nit, a l’Envelat. 
Abans, però, Desperta! hi 
projectarà el partit de Lliga 
del Barça-Madrid, que co-
mença a les deu de la nit, en 
pantalla gegant.

Desperta! es presenta 
com una associació cultural 
que sorgeix del moviment 
d’esquerres i que pretén 
realitzar diferents actes 
on es fomenti l’ús de la 
llengua i la cultura cata-
lana a la nostra vila. En 

una ciutat amb tan gran i 
important teixit associatiu, 
diuen els seus responsables, 
creiem que Vilanova es-
tava mancada d’aquesta 
ofera i volem revifar-la.

Tot i que la seva festa de 
presentació és demà, Desper-
ta! ja va coorganitzar la festa 
de Cap d’Any amb el Falcons. 
I diumenge, organitza al lo-
cal dels Bordegassos un curs 
d’iniciació al tast de vins, a 
dos quarts de set de la tarda.

Per a la festa de demà dis-
sabte es poden adquirir les 
entrades al Lotus o a la Casa 
Andreu, a Vilanova, a l’Ate-
neu Popular de Sitges o al Ger 
de Ribes. El preu és de 9 eu-
ros (6 per als socis). A taquilla 
l’entrada costa 11 euros.

formació reconeguda inter-
nacionalment i dedicada tant 
a la interpretació de música 
bàsicament contemporània 

i popular com a l’activitat 
pedagògica, que desenvo-
lupa intensament a tot el 
món. Els seus membres són 

solistes de primer nivell a les 
més importants orquestres 
vieneses. La seva presència a 
Vilanova  és fruit d’un intens 
treball de l’equip directiu i 
del professorat de l’Escola 
de Música vilanovina. 

Nury Guarnaschelli és la 
primera trompa de l’Orques-
tra de la Ràdio i la Televisió 
Austríaca i, està considerada 
com una de les més virtuo-
ses intèrpretats de l’instru-
ment.Rudi Korp ha actuat 
sota la batuta de directors 
com Herbert von Karajan 
i és trompeta solista de la 
Tonkünstlerochester. Peter 
Gallaun és el primer trombó 
de la Wiener Volksoper i  ha 
actuat com a solista per tot 
el món.


