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L'Arxiu de Figueres rep dos manuscrits 
del segle XIX de receptes de pastisseria 
• Figueres. L'Arxiu Històric Comarcal de Figueres 
ha rebut, recentment, dos llibres manuscrits de 
receptes de confiteria, adrogueria i fabricació de 
ciris, que daten del segle XIX. Les publicacions 
van ser escrites .cap a l'any 1826 pel pastisser 
figuerenc Peregrí Estiu. Aquest tipus d'obres, força 
corrents en aquella època, eren propietat dels 
gremis d'adroguers que els usaven per preparar 
els exàmens d'admissió dels nous treballadors. Les 
receptes estan escrites tant en català com en castellà 
i inclouen tota mena de dolços: torrons de mel, 
xuixos, neules o orxates. Aquests manuscrits també 
fenen uiï important interès lingüístic, ja que s'hi 
troben molts dialectalismes de l'època. / EL PUNT 

Els artistes Job Ramos i Ester Xargay, 
al Centre d'Art Santa Mònica 
• Barcelona. L'artista guixolenca Ester Xargay i l'o-
lotí Job Ramos prenen part en la mostra que 
inicia la temporada del Centre d'Art Santa Mònica. 
Xargay mostrarà els seus pensaments visuals amb 
l'obra Paraparèmies, desplaçaments i cosificacions, 
que empra el suport del cd-rom. També utilitza 
les noves tecnologies Job Ramos, que presenta 
una obra a mig camí entre el voyeurisme i l'àlbum 
de viatges amb el seu treball Scandinavian soul. 
Enguany, Ramos va exposar al Museu Comarcal 
de la Garrotxa l'obra Quatre-centes habitacions, 
un tros de pa i molta por. /D.viLÀ 

Curs de música tradicional i popular 
catalana a Figueres 
• Figueres. L'Aula de Música Tradicional i Popular 
de Catalunya ja ha començat els preparatius del 
curs que impartirà "a Figueres a partir del 4 d'oc
tubre, l'únic que es farà a les comarques gironines. 
Els interessats es poden matricular, fins divendres, 
a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
Enguany, les assignatures que s'impartiran seran 
instruments de pua, gralla, percussió, flabiol i tam-
borí, sac de gemecs, acordió, llenguatge musical, 
arranjaments, grup instrumental, dansa, harmonia, 
folklore i cançó i polifonia. / EL PUNT 

Unes 37.000 persones han usat la nova 
biblioteca de Figueres durant l'estiu 
• Figueres. La nova biblioteca de Figueres Carles 
Fages de Climent ha rebut gairebé 37.000 usuaris 
entre els mesos de juliol i, agost. A més, s'han 
expedit 3.726 carnets i s'han prestat un total de 
20.706 suports bibliotecaris, entre llibres, yídeos 
i altres documents. Aquestes noves instal·lacions 
es van inaugurar a principi de juliol./EL PUNT 

>• Gran festa magribina a Roses. Un nombrós 
públic, ariíb predomini absolut d'immigrants ma-
gribins, va assistir dissabte a la nit al concert que 
van oferir a la Ciutadella de Roses l'orquestra 
marroquina Jedwane —a la fotografia—, l'algerià 
Cheb Billal i el grup de rumba catalana Alara 
Kalama. Interculturalitat total. / LLUÍS SERRAT. , 

Imatge extreta del llibre de la cobla Barcelona que va dedicar a l'Orfeú Català (llegat de Francesc Pujol). A la fotografia es pot veure Josep 
Serra, abaixa la dreta. 

El GISC dedica el novè llibre de la 
col·lecció Mos a la família de músics 

Miquel, Josep i Joaquim Serra 
«La nissaga dels Serra» ha estat escrit per Inés Padrosa i per Concepció Ramió 

IMMABOSCH/Girona 
• El Grup d'Informadors Sardanis
tes de Catalunya (GISC) ha publicat 
un nou volum de la col·lecció Mos 
que ha dedicat a la nissaga dels 

Serra: en Miquel, en Josep i en Joa
quim, El llibre ha estat escrit per 
la llicenciada en Filosofia i Lletres 
Inés Padrosa i la instrumentista de 
tenora i compositora. Concepció 

Ramió. El nou volum de Mos té 
dues parts ben diferenciades, la de
dicada a la vessant historicobiogrà-
fica i la que fa referència a l'estudi 
de l'obra musical dels Serra. 

La vessant historicobio-
gràfica de IM nissaga dels 
Serra ha estat realitzada 
per la llicenciada en Fi
losofia i Lletres, especia
litat d'Història de l'Art, 
Inés Padrosa que també 
és autora de diferents lli
bres relacionats amb la 
sardana i gastronomia. En 
aquest apartat també es fa 
un tast de la.vida d'aquests 
músics, desenvolupat se

gons les èpoques de re
sidència empordanesa i 
barcelonina d'en Josep Se
rra i les diverses activitats 
desenvolupades per en 
Joaquim Serra. 

L'altre apartat del llibre 
és l'anàlisi restudi de l'obra 
musical dels components 
de la nissaga dels Serra, 
que ha estat realitzat per 
Concepció Ramió, com
positora, professora de 

música; instrumentista de 
tenora i directora de di
verses formacions. 

Per a Ramió l'estudi ha 
volgut «incidir en l'evolu
ció de l'escriptura amb re
lació a les circumstàncies 
personals i ambientals, per 
arribar a entendre la re
lació entre els elements del 
llenguatge musical emprat 
i la mateixa perspectiva 
històrica». En el llibre, Ra

mió ha fet Unà tria d'obres 
significatives que han ex
posat amb_ certa profun
ditat, mentre que d'altres 
han estat representades en 
grup. 

El llibre dedica un ca
pítol al context històric 
musical de l'Alt Empordà 
a mitjan segle XIX, a la 
Principal de Perelada, a les 
obres i a la discografia d'en 
Josep i en Joaquim Serra. 

L'Aula Municipal de Teatre de Figueres canvia 
de direcció i amplia les classes als adults 

J.P. / l̂ igueres 
• Aquest curs, les activi
tats de l'Aula Municipal 
de Teatre de Figueres 
s'han ampliat als adults, 
coincidint amb un canvi en 
la direcció de l'aula. L'ac
tor figuerenc Marc Sala 
substitueix als responsa
bles d'aquests últims anys, 
Helena Çusí i Joan Manel 
Soldevilla. El relleu no sig
nifica un canvi en el pro
jecte iniciat ara fa tres 

anys, sinó que el nou di
rector ha explicat que es 
continuarà amb el mateix 
enfocament i és consoli
darà. Una novetat, però, 
serà que aquest curs es fa
ran còm unes avaluacions 
per assegurar uns mínims. 

L'Aula té tres nivells, el 
primer d'iniciació per als 
nous alumnes, i els dos res
tants per a la gent que l'any 
passat va participar en els 
cursos. Els professors són 

Clara Valero, Quico Por-
te ro , Xavi Sais, Ciel 
Brooijmans i Richard Elel-
man. Les classes que s'im
parteixen són de tècniques 
de veu, tècniques de cos 
i d'interpretació. La dura
da del curs serà d'octubre 
a juny i el preu de la ma
trícula és de 5.000 pessetes 
i una quota trimestral de 
10.000 pessetes. Aquestes 
quantitats són lleugera
ment superiors a les dels 

cursos anteriors. Les ins
cripcions es poden fer fins 
al 30 d'aquest mes a les 
oficines de l'Àrea de Cul
tura, a l'edifici de serveis 
de la Ronda Firal. 

Per promocionar l'Au
la, els nous responsables 
han organitzat una jorna
da de portes obertes, que 
probablement serà el 30 
de setembre, per donar a 
conèixer les activitats que 
s'hi fan. ^ 


