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La quarta edició de la Mos-
tra de Cançó d’Autor Ateveu, 
que organitza l’Associació 
Cultural Desperta!, tindrà 
aquest cap de setmana a la 
Geltrú un cartell d’autèntic 
luxe. Quico Pi de la Serra i 
Cesk Freixas actuaran avui 
divendres, a partir de dos 
quarts d’onze de la nit, a la 
plaça de l’Assumpció. Demà 
serà el torn de la jove Bikimel 
i del veterà Pau Riba. La mos-
tra manté la seva filosofia 
de presentar figures consa-
grades de la música d’autor 
i artistes que es troben en els 
inicis de la seva carrera.

Enguany, l’entitat Des-
perta! presenta com a nove-
tat la possibilitat de sopar 
a la plaça de l’Assumpció, a 
partir de les nou del vespre, 
amb l’acompanyament de 
bona música abans de l’ini-
ci dels concerts. L’associació 
vol d’aquesta manera obte-
nir una font d’ingressos que 
l’ajudi a finançar un cartell 
que enguany és força atrac-
tiu. Amb aquest mateix ob-
jectiu se sortejaran els dos 
últims CD dels artistes par-
ticipants.

Segons Josep Maria 
Domènech i Rosa Jornet, in-
tegrants de l’entitat, teníem 
el llistó molt alt de l’any 
passat, i va sorgir l’opor-
tunitat de millorar-lo. 
Això suposa un esforç econò-
mic més gran, però l’entitat 
ha decidit arriscar-se i diuen 
que si cal organitzaran al-
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Cartell de luxe per a la 
quarta edició d’Ateveu

gun altre acte per cobrir el 
pressupost. El fet que alguns 
artistes enguany hagin re-
baixat les seves pretensions 
econòmiques a causa de la 
davallada de les contractaci-
ons també ha fet possible el 
cartell d’enguany.

L’Ateveu del 2009, que va 
comptar amb la presència 
de Pere Tàpias, va tenir una 
molt bona acollida entre el 
públic. Cal recordar que els 
concerts són gratuïts. El for-
mat intimista dels concerts, 
el recolliment de la plaça i la 
bona acústica són elements 
força valorats pels artistes 
que han pres part en la mos-

tra en edicions anteriors, 
assenyalen els membres de 
l’entitat. Un dels aspectes 
dels quals l’organització 
està molt satisfeta és de la 
presència de públic de totes 
les edats. Ho atribueixen al 
fet que els concerts tenen lloc 
a la plaça de l’Assumpció, en 
plena Geltrú, cosa que con-
tribueix a aquesta barreja 
generacional.

Una altra de les novetats 
d’aquest Ateveu 2010 serà la 
millora dels equips de so, que 
han estat contractats a una 
empresa privada. Aquesta 
era una petició dels cantants, 
que reclamaven una qualitat 

correcta del so. Com es recor-
darà, els concerts tenen lloc 
a les escales de l’església de 
Santa Maria, cosa que evita 
haver de muntar un escena-
ri.

Altres actes
Desperta! és una entitat que 
pretén divulgar la cultura 
dels Països Catalans. Amb 
aquest objectiu organitzen 
actes durant tot l’any. Per a 
aquesta tardor preparen la 
presentació del llibre Torce-
braç entre dues cultures, de Rosa 
Calafat, professora de la Uni-
versitat de les Illes Balears, el 
pròxim 17 de setembre. Du-

rant tot el mes d’octubre es 
portarà a terme un homenat-
ge a la figura d’Avel·lí Artís-
Gener, Tísner, en el desè ani-
versari de la seva mort. Una 
exposició commemorativa, 
una conferència a la qual as-
sistiran els fills de l’escriptor 
i l’autora d’una tesi doctoral 
sobre l’autor, un torneig de 
Scrabble i un espectacle ba-
sat en textos d’Avel·lí Artís-
Gener són els actes previstos 
en el programa. 

D’altra banda, del 25 
d’octubre al 7 de novembre 
tindrà lloc l’exposició La 
bressola: l’educació en català a 
la Catalunya Nord.
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la  mostra antològica 
de Brull carreras es 
tanca diumenge

Pi de la Serra, 
Cesk Freixas, Pau 
Riba i Bikimel, avui i 
demà a la Geltrú

Quico Pi de la Serra és el 
més veterà dels Setze Jut-
ges encara en actiu. Mal-
grat la seva veterania, les 
cançons de sempre del  
cantautor transmeten 
encara la força de la jo-
ventut tamisada per 45 
anys de carrera. La cita 
és avui divendres, a dos 
quarts d’onze, a la plaça 
de l’Assumpció.

Immediatament des-
prés actuarà Cesk Freixas, 
que torna a l’Ateveu tres 
anys després per presen-
tar les cançons del seu 
últim disc, La mà dels qui 
t’esperen. El cantautor pe-
nedesenc ha aconseguit 
un autèntic hit amb La pe-
tita rambla del Poble Sec, que 
ja ha superat les 70.000 
reproduccions al Youtube 
i ha arribat al lloc núme-
ro 15 de la llista d’èxits de 
Ràdio Flaixbac.

El cartell de l’Ateveu 
es completa dissabte amb 
les actuacions destacades 
de la cantant vallesana 
Bikimel (Vicky de Clas-
cà), que presenta el seu 
primer disc en solitari, 
Stat Jònic,  després d’un 
gran èxit durant el 2009, 
i de Pau Riba, el més rebel 
dels membres de la nova 
cançó, que oferirà el seu 
espectacle Ribaibal.

L’apunt

La veterania 
i el futur, 
units
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