
Xavier Pagès guanya el Premi 
de Composició de Tarragona  

// REDACCIÓ

El director i compositor 
Xavier Pagès ha estat procla-
mat guanyador del 17è Con-
curs Internacional de Com-
posició Ciutat de Tarragona 
amb l’obra Echoes, per a piano 
i orquestra. El jurat estava 
format per Vincent Paulet 
com a president, i Joan Guin-
joan, José María Sánchez 
Verdú, Agustí Charles Soler, 
Eduard Resina Bertran, Alain 
Weber, Jean Pierre Dupuy 
i Martín Matalón com a vo-
cals. 

El premi està dotat amb 
12.000 euros, i comporta l’es-
trena de l’obra per l’Orques-
tra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya, 
l’estiu del 2011 a Tarragona. 
Al guardó optaven un total 
de 113 composicions. Final-
ment, però, el premi va ser 
per al músic ribetà, que va 
rebre el guardó aquest diu-
menge passat a la sala d’ac-
tes de l’Antiga Audiència de 
Tarragona.

Nascut a Sant Pere de 
Ribes el 1971, Xavier Pagès 
és el director titular de la 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona des del 2004. El 
director i compositor va al-
ternar els estudis musicals al 
Conservatori Superior Muni-

El músic 
ribetà obté el 
reconeixement per 
l’obra ‘Echoes’

Un total de 113 
peces competien pel 
guardó, dotat amb 
12.000 euros  

El músic Xavier Pagès, a l’esquerra, amb el poeta sitgetà Joan Duran DIARI

direcció i composició a l’Es-
cola Internacional d’Estiu 
de Dartington, amb Diego 
Masson, Laszlo Heltay i Lou 
Harrisson. Paral·lelament a 
la seva formació musical, es 
va graduar en Enginyeria In-
dustrial, i va obtenir el premi 
de l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya pel 
seu projecte sobre un mètode 
d’afinació de pianos assistida 
per ordinador.

REDACCIÓ. L’entitat Globalitza’t-e Garraf celebrarà avui di-
vendres la primera edició del Festival de Videocreació de les 
Roquetes La Nit Més Curta 2010, que tindrà lloc a dos quarts 
de deu de la nit a la Vinya d’en Petaca. En aquest acte es 
projectaran un seguit de vídeos que optaran a uns premis.

Globalitza’t-e celebra avui divendres 
un festival sobre videocreació

Breus

Sant Camil protesta 
contra les retallades

// REDACCIÓ

Una quarantena de tre-
balladors de l’Hospital Re-
sidència Sant Camil es van 
manifestar dimecres passat 
contra la retallada de sous 
aplicada en aquest centre 
pel Consorci Sanitari del 
Garraf (CSG). Segons el comi-
tè d’empresa, convocant de 
l’acte de protesta, el perso-

nal del CSG no té per què 
pagar una crisi que no ha 
provocat, com cap altre 
treballador.

Tant Sant Camil com Sant 
Antoni, integrats tots dos 
en el Consorci Sanitari del 
Garraf, són centres hospi-
talaris concertats que patei-
xen la retallada dels concerts 
aplicada per la Generalitat.  
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Aspecte de la manifestació, dimecres passat FÈLIX

cipal de Música de Barcelona 
i al Conservatori Superior de 
Música del Liceu, estudiant 
piano amb Margarita Serrat 
i Montserrat Almirall, com-
posició amb Salvador Viena 
i obtenint Menció d’Honor 
en direcció d’orquestra amb 
Albert Argudo. L’any 2000 va 
superar les proves d’admis-
sió al Conservatori de Viena, 
on va ampliar els estudis de 
direcció amb els professors 

Reinhard Schwarz i Georg 
Mark. A més, va participar 
en diversos cursos, com 
els impartits pels directors 
Antoni Ros Marbà, Ovidiu 
Balan, Robert Gutter, Collin 
Metters i Manuel Hernández 
Silva, i els compositors Carles 
Guinovart i Albert Sardà.

L’any 1994 va guanyar 
el Concurs Josep Mirabent 
i Magrans per a joves intèr-
prets, amb el qual va estudiar 

REDACCIÓ. Els Xulius obriran avui divendres, a dos quarts 
d’onze de la nit, la XXI edició del Cicle de Música al Castell 
amb l’actuació de La Vella Dixieland. El programa es clourà 
el divendres  vinent, 9 de juliol, amb el grup Anna Roig i 
L’ombra de Ton Chien. Les entrades són gratuïtes.

La Vella Dixieland obre la XXI  edició 
del Cicle de Música al Castell


