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MUSICA 

Dígit Arts presentarà demà 
a Figueres el seu primer 
dise, «El sentit de la raó» 

Recull la veu de Dalí recitant Sakat-Papasseit 
XEVI PLANAS 

• Figueres.— Dígit Arts presentarà el seu primer disc, El sentit 
de la raó, en un concert d'entrada gratuïta que tindrà Hoc demà 
a l'espai de l'Embarraca't, de Figueres, després de l'actuació que 
hi protagonitzarà Deixem-ho Estar a les 11 de la nit. El grup ha 
recuperat en un dels temes del disc un fragment gravat en què 
Salvador Dalí recita uns versos d'un poema de Joan Salvat-Papasseit. 

El, grup figuerenc Dígit Arts 
tenia la intenció d'incorporar a 
una de les 10 cançons del seu 
primer disc una mostra d'un dis
curs del desaparegut pintor Sal
vador Dalí, però al final ha optat 
per incloure-hi un fragment d'una 
entrevista televisiva en què el més 
universal dels artistes emporda
nesos recita, lleugerament modi
ficats, els últims versos del poema 
El berenar a les roques, que Joan 
Salvat-Papasseit va escriure el 
1922 per al recull La gesta dels 
estels. Salvador Dalí hi recita: 
«Cantaria cançons com els marins 
de guerra. / I portaria els pan
talons acampanats de baix. / Ni 
els meus sabrien quan tornarien 
a terra». 

A part de la iniciativa de re
cuperar testimonialment la veu de 
Salvador Dalí, degudament trac
tada a través d'un avançat sistema 
tecnològic, una de les altres sor
preses del disc d'estrena de Dígit 
Arts —de fet, el conjunt havia 
participat el 1989 en l'àlbum 
col·lectiu £í^an masturbador amb 
la versió primitiva de la mateixa 
composició a la qual ara ha afegit 

el fragment recitat per Salvador 
Dalí— és la col·laboració de Lluís 
Llach, que canta a Dienanmen, 
el tema amb el qual s'obre el 
compacte, que Uràntia Records 
té previst posar a la venda demà. 

Dígit Arts va entrar en contacte 
amb Lluís Llach arran de la col·la
boració que Joan Trayter, el te-
clista i enginyer de so de la for
mació, va mantenir amb el cantant 
quan va assumir la feina de mes
clar la gravació musical original 
de la peça Marona, del disc Un 
pont de mar blava, amb el soroll 
del mar que es pot escoltar en 
la versió definitiva de la cançó. 

Els integrants de Dígit Arts 
consideren indispensable elaborar 
moltíssim les seves creacions 
abans de donar-les a conèixer al 
públic a través d'una gravació: 
«Ens hem passat vuit estius tocant 
patxanga cada dia a Empuriabrava 
i a Sant Pere Pescador per acon
seguir diners per muntar un estudi 
de gravació propi a Avinyonet de 
Puigventós. Des que el tenim, hi 
treballem còmodament amb els 
mitjans tècnics que necessitem. 
No hem volgut gravar el típic pri-
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Joan Tr^er, Jordi Rubau, Jordi Solé, Dani 
Hemandez, Adam Viusà i Ferran GuiJlamet, els sis membres de Dígit Arts. 

mer disc enllestit en només quinze 
dies. Vam començar a gravar-lo 
a l'estiu i no l'hem acabat fins 
al final del febrer. La producció 
i la mescla són tan importants 
en l'enregistrament d'un disc com 
el mateix procés de composició. 
Ens agrada investigar primer i ex

perimentar després. Volem ser
vir-nos de les tècniques digitals 
per trobar un so propi». 

En les actuacions, Dígit Arts 
completa el seu repertori de temes 
propis amb versions, interpretades 
en anglès, de bandes com Queen, 
Simple Minds i Diré Straits. 

El PSC de Figueres 
demana que el 
Col·legi d'Arquitectes 
valori FHotel París 

J. PUIGBERT 
H Figueres.— El grup municipal 
socialista de Figueres ha demanat 
per mitjà d'una instància que l'A
juntament encarregui al Col·legi 
d'Arquitectes una valoració de l'e
difici de l'antic Hotel París, actual 
seu del Museu dels JÓguets. 
Aquesta posició l'han adoptat des
prés que l'arquitecte municipal 
elaborés, amb només setl mesos 
de diferència, dos informes en què 
es calculaven quantitats molt di
vergents. En el primer informe, 
amb data d'onze d'octubre de 
1993, es taxava l'edifjici en 
83.552.383 pessetes, mentre que 
en un segon informe, datat el 7 
d'abril de 1994, es valorava en 
250 milions, que és el preu final 
que l'Ajuntament ha acordat pa
gar als propietaris de l'edifíci. En 
la seva instància, el PSC considera 
que cal fer una valoració externa 
perquè els regidors «puguin pren
dre els acords oportuns aiiib més 
coneixement de causa». 

En un ple celebrat dijous pas
sat, el regidor socialista Antoiú 
Rivas va acusar els tècnics mu
nicipals dient que «són tècínics de 
partit», a causa de la gran di
ferència de preus que figuraven 
en els dos informes. AqueSta acu
sació va originar que l'alcalde. 
Marià Lorca, sol·licités una rec
tificació, però Rivas s'hi va negar. 
Lorca va justificar el fet I que la 
primera valoració fos de 183 mi
lions dient que «per començar a 
negociar sempre s'ha de fer amb 
el preu més baix». Els socialistes 
consideren excessiu el preu que 
es pagarà per l'immoble. La mei
tat dels 250 milions seran' finan
çats per la GeneraUtat, però l'e
difici serà de titularitat municipal. 

APRENDRE 
PTABIÜTAT 
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CURS DE COMPTABILITAT PER A NO INICIATS 
L'ordinador és indispensable per portar la comptabilitat. 

Però cada cosa ai seu temps! 
- Amb aquest curs aprendràs la comptabilitat que demana el món laboral actual 

partint de zero. 
- Faràs un recorregut ràpid, eficaç i sobretot pràctic pels coneixements compta

bles més útils. 
- Obtindràs una bona visió del Pla Comptable i podràs arribar a tancar balanços. 

I una vegada assimilats aquests coneixements, 
practicaràs amb un programa comptable per ordinador. 

ÚLTIMES PLACES PER AL GRUP AMB INICI EL DIMARTS 3 DE MAIG. 
TAMBÉ PROPERAMENT NOUS GRUPS DE DISSABTE MATI. 

CURS DE TÈCNIQUES DE 
SECRETARIAT 

- Obtindràs coneixements pràctics indispensables per a l'activitat de 
secretariat. 

- Redactaràs cartes comercials amb un estil elegant, precís I 
entenedor. 

- Aprendràs els principis bàsics d'organització i gestió d'un arxiu. 
- Confeccionaràs documents administratius i comptables. 
- l(/lilloraràs la teva capacitat de comunicació, cara a cara i per 

telèfon. 

INICI: DISSABTE, 30 D'ABRIL 

ALTRES CURSOS 
COMPTABILITAT. Nivell d'aprofundiment. 

CONTRACTES, NÒMINES I S.S. Curs d'Administració de personal. 

VENDRE AMB EFICÀCIA. Curs de Psicologia de la venda. 

INFORMÀTICA: Curs d'iniciació. 
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IXIORMACK) / I.\SCRrPCIO\S, PERSO\ALMJEi\T O PER TELEFOS. 
Rda. Ferran I*ui8, 1, l a planta (plaça Marquès de Cainps) GIRONA 

22.24.25 - 222.900 fax 22.30.31 
(ilarari de secrvNiria: 10 a 2 i -4 a H h) ESCOLA D'BMPRBSBS - SBLBCCIO DB PBRSONAL 
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