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Al Patronat de la Catequística 
La Nit del Rock de Figueres 

aplegà 300 persones 
FIGUERES. (De la nostra Re
dacció, per Carles Mallart). — 
Divendres passat, secélebra-
rà al Patronat de Catequística 
un recital de Rock, amb l'ac
tuació d'una co l l ade joveS 
conjunts d'aquesta música. 
À.la sala s'hi trobaren al vol
tant de les tres-centes perso
nes. 

El total de grups que actua
ren va ser de quatre, to t i als 
programes de presentació hi 
posés cinc. 

Els grups que actuaren va
ren ser: «Ferro», «Damdies», 
«Rockson» i «Camargue». 

L'actuació més esperad^ va 
ser lògicament la dels grups 
figuerencs. Al moment de 
l 'actuació dels «Rockson» 
tothom es trobava a la sala . 
Tingueren una actuació inolt 
animada i amb el que es diu 
molta marxa». 

Els encarregats de cloure 
aquesta Mit del Rock vari ser 
el segon grup figuerenc:, el 
«Camargue», que també ho 
féu bastan bé dins el tipus de 
música que fan. 

Volem felicitar l'organ tza-
ció per la seva tasca i per 
l'esforç que feren per tal'que 
tot sortís bé. 

«Pachà» celebrà el seu 9è. aniversari 
LA PLATJA D'ARO (De la 
nostra Redacció, per Moisès 
T i b a u ) . - Una vegada més un 
nombrós públic es congregà 
a la discoteca «Pacha» en 
aquesta ocasió per celebrar el 
novè aniversari de la seva 
fundació. 

El local ple de gom a gom, 
des de primeres hores de la 
nit de dissabte, i malgrat la 
pluja,'que va caure sobre la 
Platja d'Aro, oferí al pútjüc I 
amics una vetllada inobli
dable. Des de fa nou anys, 
«Pachà» continua marcant 
una pauta dins el món noc
tàmbul, i lògicament, quedà 
demostrat un cop més;.ja de 
bon principi els assistents a ía 
festa s'ambientaren amb la 
bona música del «privée» i de 

la discoteca d'abaix, però fou 
passada la mitjanit quan 
assolí el seu punt més alt amb 
el repartiment de pastissos, 
coca i xampany a dojo. 

El mateix director del local 
estava sorprès.per l'èxit que 
obtingué la festa, «és una 
reunió de vells amics i del nou 
jovent entorn d'una vella'ins-
t i tució», comentava Fran
cesc Mayà, «rholts aprofiten 
l'aniversari de la discoteca 
per recordar els bons temps 
d ' a n t a n y » . Pel p r o p e r 
diumenge hi ha prevista la ce
lebració de la primera «olim
píada de Pachà» que.promet 
ser una bona tarda d'esport i 
diversió per gaudir al mateix 
temps amb l'excel·lent rriúsi-
ca i el bon ambient regnant a 
«Pa"chà». 

El concert de Grey i Tate fou molt atractiu (Foto's Carles Guerrero) 

JVIúSICA 
CRÍTICA 

El concert de Grey i Tate tel tast de T^swing» 
Dilluns a dos quarts d'onze del 

vespre va tenir lloc l'anunciat 
concert de jazz al Saló de Des
cans del Teatre Municipal. 

Com el passat dia 18 , el públic 
omplí el local de gom a gom. I és 
que el programa era, de debò, 
atractiu: «l;ran festa del swing a 
càrrec de dos ex-membres de 
l'orquestra de Count Basie», 
deia el text del butlletí que ens 
donaven a l'entrada del local. En 
efecte, Buddy Tate i Al Grey, 
perfectament acompanyats pel 
tercert .del pianista Lucky Gurl 
Manel Elías al baix i Peer Wybo-
ris a la bateria ens va oferir el 
que tothom esperava: «una gran 

• festa de swing». 
L'intel·ligent elecció dels te

mes, amb una primera parfdede-
dicada gairebé tota a Basie 
— «Broadway», «Jumpin at the 
W o o d s i d e » , «Tal l C o t t o n » , 

e t c —, i una segona dedicada a 
Ellington arrib un final apoteòsic 
—el bis— en homenatge al que 
fou company de secció a l'or
questra de Basie de Tate, Lester 
Young. Interpretant el cèlebre 

«Lester, saxofonista, i Grey, 
trombonista— superiors a qual
sevol categoria. Tant un com 
l'altre fa anys que pertanyen a la 
història del Jazz i dilluns ens de
mostraren la raó d'aquesta cate
goria: una sonoritat molt acura
da —al seu punt—, una imagina
ció melòdica adequada i un fra-
seig àgi l i p o t e n t —amb 
«punch» —, al servei d'una única 
preocupació: el «swing». 

El tercet de Lucky Guri —com. 
hem dit ai principi— acompanyà 
perfectament el duet negro-
americà. Tots tres van saber 
aportar els ingreditents necessa
ris per tal que allò esdevingués 
«una gran festa de swing». 

Vicenç Mènsua 

PER LA PAU 
I LA LLIBERTAT • Catalunya ha de ser en el primer rengle de la mobilització dels pobles pe r la 

pau, per la vida, pels ideals humans de solidaritat i de convivència, 

• A Roma, París, Londres, Bonn, Brussel·les, Estocolm, Madrid i altres capi
tals europees, milions d'homes i dones d'ideologies i condicions plurals es 
manifesten per la pau, la disteinsió i el desarmament. 

• El moment és greu, la cursa d'armaments s'acceleíà 

• Cada minut els estats gasten 96 milions de ptes. eh armament. 

• Cada dia, 42 mil persones moren de fam al món 

Avui hi ha al món 60 mil armes nuclears, amb una potència explosiva que 
equival a més d'tin milió de bombes d'Hiroshima, és a dir, més de 3 tones de 
T.N.T. per a cada home, dona i infant del planeta. 

Les superpotències plantegen la.possibilitat d'un conflicte nuclear limitat a 
i'espai europeu. Al mateix temps,"el Govern espanyol, impulsant la incorpo
ració a rOTAN, pretén de reforçar aquest sistema de terror. 

Cal que el'poble de Catalunya prengui clarament posició, dient no a l'aug
ment de la tensió mundial i al reforçament dels blocs militars. 
Per això us convidem que vingueu amb nosaltres, diumenge vinent, 6 de de
sembre, a expressar, d'una manera ferma, pacífica i responsable la nostra vo
luntat de viure en pau i en llibertat. -

Adhesions al manifest per la Pau i la Llibertat 

Manuel Martín i Madrid (arquitecte) 
Bep Marquès (artista) 
Domènec Fita (artista) 
Carles Vivó (artista) 
Joan' Ribas (professor mercantil) 
Joan Gelada (aparellador) 
Joan Pallàs (advocat) 
Santiago Roca (piritor)' 
Alfons Abete • (advocat) 
Emília Xargay (artista) 
Mateu Valls (advocat) 
Ramon Llorente (advocat) 
Miquel Fananas (periodista) 
Isidre Vicens (pintor) 
Pere Navarro (advocat) 
Joan Escuder (metge) 
Pius Pujades (periodista) 
Àngel del Pozo (dissenyador) 

Xavier Codina (dissenyador) 
Guillem Terribas (llibreter) 
Pep Vila (escriptor) 
Quim Corominas (pintor) 
Josep Bosch (periodista) 
"Joaquim Nadal (historiador) 
Salvador Sunyer (professor de català) 
Niebla (pintor) 
Sebastià Salellas (advocat) 
Josep Nadal (lingüista) 
Enric Anscsa i Gironella' (artista) 
Narcís Jordi Aragó (Presi. Ass. Premsa) 
Lluís Bosch i Martí (pintor) 
Francesc Ferrer (senador) 
Ramon Casellas (Xarxa Cultural) 
Joaquim Jubert i Gruart (metge) 
Xavier Guitart (diputat) 
Pere Fages (cinema) _ 

Lluís Medir (diputat) 
Carles Abad (advocat). 
Joan Miró (professor de l'Autònoma) 
Daniel Terradellas (diputat) 
Lluís M^ de Puig (diputat) 
Enric Marquès (pintor) 
Agustí Figueres (advocat) 
Evarist Vallès (pintor) 
Jaume Sobrequés (senador) 
Ernest Lluch (diputat) 
•Eudald Carbonell (arqueòleg) 
Joan Capdevila (advocat) 
Sigrid Wering (crític d'art) 
Ramon Fortet (arquitecte) 
Jordi Pijiula (psicòleg) , 
Xavier Ruscalleda (comunicació) • 
Emili Cases (Presi. AA.W.) 

Lídia Ibàiïez (professora) 
Carme Castanyer (professora) 
Ramon Alberch (historiador) 
Pere Freixas (historiador) 
Albert Bou (professor de català) 
Joan Torres (psiquiatra) 
Joan Badia (escriptor) 
Maria Crehuet (ceramista) 
Joan Casanovas (pintor) 

•Francesc torres i Monsó (escultor) 
Jaurwe Casamitjana (advocat) 
Jordi Soler (delineant) 
Glòria Casadevall (administrativa) 
Dolors Nadal (arquitecta) 
Joari Escrivà (arquitecte) 
Antonio Baquerizo (enginyer) 
Pilar Vicente (metgessa) 

Tots a la concentració amb autocar 
Podeu telefonar als telèfons 21 26 0 8 - 2 1 44 66 - 20 11 99 


