
NOTES

PLACES LIMITADES
Cal fer una preinscripció, abans del 7 de gener
a qualsevol de les adreces de l’organització, fent constar 
“taller de cant improvisat”.

La inscripció serà efectiva un cop ingressats 30 euros 
com import del taller, el dinar i el sopar.

L’ingrès s’ha de fer al compte de la ”Caixa” : 
2100.1395.75.0200014112, fent constar el vostre nom
i “inscripció taller de glosat “.

DIA
dissabte 9 de gener del 2010

LLOC
sala de la Societat la Fraternal d’Espolla (Alt Empordà)

INFORMACIÓ
associació cultural la Fraternal
carrer Àngel Costal, 5
17753 Espolla
http://www.cordecarxofa.org
info@cordecarxofa.org
telefon 680 728 950 (Gustinet)

ORGANITZA
Associació Cultural la Fraternal
Cor de Carxofa

COL.LABORA
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Ajuntament d’Espolla ESPOLLA ALT EMPORDÀ

DISSABTE 9 DE GENER 2010

SALA DE LA SOCIE
TAT LA FRATERNA
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PROGRAMA

DURANT TOT EL DIA,
exposició de fotos “Agost 1928: Cantadors d'Espolla”

 imatges extretes de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

MIGDIA, a les 12 h 30,
presentació del llibre “El cançoner popular a Espolla” 

 a les 14 h,
dinar participants del taller (cal inscripció)

 TARDA, de les 16 h a 17 h, simultàniament 
TALLER DE CREACIÓ DE ROMANÇOS

a càrrec d’en Jaume Arnella
TALLER D’INICIACIÓ AL GLOSAT

a càrrec d’en Francesc Tomàs “Panxito”

de les 17 h 30 a 18 h 30,
assemblea de Cor de Carxofa

a partir de les 19 h
eliminatòria prèvia pel combat d'elecció del Rei de les Nyacres

de les 21 h a 22 h,
sopar participants del taller i cantadors (cal inscripció)

 
NIT, a partir de les 22 h,

TROBADA DE CANTADORS
elecció pel Rei de les Nyacres

ACTUACIÓ D'EN JAUME ARNELLA
l'últim romancer en actiu dels Països Catalans

cantada col.lectiva de jotes, garrotins, corrandes, nyacres… 

combat d’entronització del Rei de les Nyacres

Hi podrà participar qualsevol persona. 
El combat es dividirà en dues parts: una primera eliminatòria,
que tindrà lloc de 19 h 30 a 20 h 30, d'on el jurat triarà
una selecció. La segona part quedarà limitada als vuit participants 
finalistes.
La persona guanyadora de l’edició anterior té accés directe
a la final.
Es realitzaran cantades amb un temps limitat (de 8-12 minuts)
de pals diversos on participaran tots els inscrits.
Hi haurà un jurat que tindrà les facultats de condicionar
les cantades (imposant temes o altres limitacions)
per agilitzar el combat i que decidirà sobre quins participants 
queden eliminats. 
El guanyador tindrà com a premi una bóta plena de garnatxa
i signada per tots els participants en el combat.
L’organització serà dipositària d’una segona bóta plena
de garnatxa que serà destapada i consumida pels assistents.
Aquesta mateixa bóta, un cop reemplenada (s’han de conservar 
les mares) quedarà en dipósit per la següent edició.

BASES DEL COMBAT
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