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El polifacètic Pere Tàpias, 
tot i que puja als escenaris 
en poques ocasions darrera-
ment, repetirà actuació avui 
divendres a la nit en la tercera 
edició de la mostra de cançó 
d’autor Ateveu. El mateix dia 
que canta el vilanoví també 
ho farà Meritxell Gené, una 
jove promesa. L’endemà dis-
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Pere Tàpias, el popular cantant vilanoví, tot i que fa anys que gairebé no puja als escenaris, actuarà aquest divendres diari

Pere Tàpias repeteix a la 
Mostra, ara amb Feliu Ventura

CULTURA
     Pàg. 49     

Es convoca una nova 
edició de contes eròtics 
de l’Agrupació

ÈXiT dE PÚBLiC dE L’ÚLTiM FiLM dE SErGi LÓPEZ

La plaça de 
l’Assumpció, 
escenari dels 
cantautors catalans

 Pàg. 49

sabte pujaran a l’escenari el 
grup vilanoví La Brigada i el 
cantant de Xàtiva Feliu Ven-
tura, un dels més destacats 
de la cançó actual. Les actua-
cions de divendres i dissabte 
començaran a partir de les 
onze de la nit i es preveu que 
durin unes tres hores. L’en-
trada serà gratuïta, i el lloc, 
per segon any consecutiu, 
serà la plaça de l’Assump-
ció. L’associació Desperta! 
organitza aquestes jornades 
amb l’objectiu de difondre 
un vessant més de la cultura 
catalana.

Josep Maria Domènech, 
membre de Desperta!, ha 
manifestat al DIARI que la 
idea d’Ateveu és treballar 
amb artistes catalans dins 
del gènere cantautors, en 
un sentit força ampli. I 
matisa que el grup La Briga-
da, que actua aquest cap de 

setmana, per exemple, no 
seria el cas de la temàtica 
cantautors, però sí Tàpias, 
Ventura o Gené.

Domènech destaca també 
l’ambient intimista on es 
desenvolupa sempre la 
Mostra. Els dos primers 
anys, i ara també, s’ha 
fet a places del barri de 
la Geltrú. El primer a la 
plaça Lledoners, el segon 
a la plaça de l’Assumpció 
i ara repetim a la mateixa 
ubicació.

El membre de l’associació 
Desperta! explica, a més, que 
en la darrera edició el can·
tautor Pau Alabajos desta·
cava la sonoritat tan bona 
que té la plaça. Aquestes 
són algunes de les carac·
terístiques que busquem 
en l’Ateveu. 

Pel que fa als artistes 
participants, aquest compo-

L’associació 
Desperta! vol 
difondre avui i demà 
la cultura del país 

Els cantautors

Meritxell Gené, la promesa

El primer treball de la 
cantautora catalana es 
diu ‘Inesperadament’ 
(2008). “El projecte 
musical neix d’un esforç 
personal i sentimental”

Meritxell Gené, que és 
una jove promesa lleidata-
na, s’està fent un lloc en 
el món musical. Les seves 
cançons són una combina-
ció de melodia, sentiment 
i lluita per la llengua i el 
país.

La Brigada, diferent
El grup vilanoví inter·
pretarà els seus temes 
del reeixit ‘L’obligació 
de ser algú’ en versió 
acústica. 

Encara que les seves 
cançons no són estricta-
ment el que es coneix com 
a cançó d’autor, la seva 
presència aporta el toc 
d’experimentació que la 
Mostra vol presentar cada 
any. La banda és liderada 
per Pere Agramunt.

Feliu Ventura, destacat 

1996: primera maqueta.
2000: publica el CD ‘Es·
tels de tela’. Després col·
labora amb Lluís Llach i 
és premiat a Xile. 

Passats uns anys de 
preparació, perfeccionant 
lletres i sons, i produït per 
Borja Penalba, l’any 2003 
apareix el CD Barricades 
de paper. El 2005 publica 
el disc en directe Que no 
s’apague la llum, i el 2007 
s’edita Alfabets de Futur.

nent de l’organització diu 
que barregem cantants 
diferents. Per això hi ha 
Pere Tàpias, que en el seu 
moment ho ha estat tot, 
i d’altres més novells. 
Recordo que amb Tàpias 
l’any passat la gent s’ho 
va passar molt bé.

Desperta! fa un crida per-
què acudeixin avui divendres 
i demà dissabte tots els vila·
novins que vulguin passar 
una bona estona per tal 
d’ajudar els cantautors 
catalans i donar suport a 
la nostra cultura.

A banda del popular Pere 
Tàpias, Domènech apunta el 
cantautor Feliu Ventura com 
a gran atracció. Es tracta 
segurament d’un dels nú·
meros uns actuals, si dei·
xem una mica aparcats els 
grans cantants catalans 
de tota la vida.


