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Cesk Freixas, Jaume Arne-
lla i Sé conformen el cartell 
de la Mostra de Cançó d’Au-
tor que organitza l’associa-
ció Desperta!. Les actuacions 
tindran lloc demà dissabte i 
diumenge, a la plaça dels Lle-
doners, a dos quarts d’onze 
de la nit demà i a les vuit del 
vespre el dia 9.

Desperta! neix ara fa un 
any amb la voluntat d’ampli-
ar l’oferta cultural i específi-
cament la cultura en català. 
En aquest context s’inscriu la 
Mostra, que vol arribar tant 
a un públic adult com als jo-
ves i que, per tant, aplega tres 
autors d’estils diversos, però 
amb la mateixa base: fer can-
çó d’autor i en català.

El concert de demà el 
protagonitzarà el més jove 
dels tres músics, Cesk Frei-
xas. Nascut a Sant Pere de 
Riudebitlles, Freixas és el 
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Freixas, Arnella i Sé, a la 
Mostra de Cançó d’Autor

representant d’una jovenís-
sima generació de cantau-
tors que catalans que tenen 
en Feliu Ventura el referent 
de la generació immediata-
ment anterior. D’esquerra i 
independentista, Cesk Frei-
xas es manifesta hereu de 

la Nova Cançó, també en el 
component de protesta que 
la va caracteritzar. El penede-
senc acaba de treure el segon 
treball, El camí cap a nosaltres, 
en el qual Magí Batalla, de Re-
volta 21, li fa de productor i 
acosta les seves cançons a les 

sonoritats d’un Ismael Serra-
no o un Jorge Drexler.

Diumenge la Mostra dóna 
veu a dos veterans de la can-
çó catalana. El primer, Jaume 
Arnella, l’últim romancer en 
actiu dels Països Catalans, com 
li agrada d’anomenar-se. La 

trajectòria d’Arnella és cone-
guda des que a final de la dè-
cada dels seixanta va liderar 
el Grup de Folk i, poc després, 
Els Sapastres. Des del 1975 
treballa en solitari o impulsa 
projectes com la Cobla del 
Cotó Fluix, l’Orquestrina 
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danses del Perú a les 
Jornades internacio-
nals Folklòriques

El cicle l’organitza 
Desperta! per 
promoure la cultura 
en català

Les tres 
actuacions tindran 
lloc els dies 8 i 9 a la 
plaça dels Lledoners
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Ciència-ficció, viatges i 
detectius, a les biblioteques

// redacció

Les biblioteques munici-
pals han tornat, amb el se-
tembre, a la rutina, tant pel 
que fa als horaris com a les 
activitats. 

Avui, a la Joan Oliva, s’in-
augura l’exposició Corremón, 
produïda pel Consell Català 
del Llibre per a Infants i Jo-
ves. La mostra apropa el món 
del viatge als infants, i els en-

senya com la lectura ajuda a 
conèixer el món i altres ma-
neres de viure. Aquesta expo-
sició serà a la plaça de la Vila 
fins al 27 de setembre.

A la Cardona Torrandell 
aquesta setmana s’han  in-
augurat dues exposicions. 
L’una, ja anunciada, és De-
tectius: els grans investigadors 
de la novel·la negra i policíaca, i 
la segona és Ciència-ficció: una 

mirada al futur.  El comissari, 
Miquel Barceló, repassa les 
característiques més desta-
cables de la ciència-ficció i 
els temes recurrents del gè-
nere (el viatge a l’espai, els 
extraterrestres, els robots o 
el viatge a través del temps) 
a través dels autors clàssics 
del gènere com Orwell, Asi-
mov o Clarke, fins arribar al 
ciberpunk.
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Galana o l’Orquestra Simfò-
nica de la Canya, en l’àmbit 
de la música tradicional, tot 
i que al llarg dels anys ha fet 
de tot, en el món de la cançó. 
Ja fa una vintena d’anys que 
canta i crea romanços, escrits 
per a qualsevol efemèride o 
recuperant-ne d’antics.

A continuació cantarà 
Josep Andújar, Sé, en el seu 
nom artístic. El cantautor 
de Sant Feliu de Guíxols fa 
una vintena d’anys que es 
dedica a la música, feina que 
ha compaginat amb la que fa 
a diversos mitjans de comu-
nicació, especialment radi-
ofònics. Sé va treure el seu 
primer single a les primeries 
dels vuitanta i, després d’un 
període sense pujar als esce-
naris, va retornar-hi el 1995. 
Durant aquests anys ha creat 
un estil propi, que beu de la 
cançó francesa però es deixa 
encomanar per ritmes vari-
ats. Presentarà el seu cinquè 
treball, Agulles de cap.

Desperta! volia fer la Mos-
tra a diferents places de la 
Geltrú, però finalment no-
més ha tingut el permís mu-
nicipal per utilitzar la plaça 
dels Lledoners.

D’altra banda, dilluns ac-
tuarà el cantautor del País 
Valencià Pau Alabajos davant 
el monument a Francesc Ma-
cià. Serà cap a quarts de deu 
de la nit (veure pàgina 31).


