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L'Orquestra
Internacional de
Praga enceta la
Desena Musical
• Tarragona. La trentadosena edició de la Desena Musical, que organitza la demarcado de
Tarragona del Col-legi
Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya,
comenga avui al Palau
de Congresses de Tarragona amb el concert
de 1'Orquestra Internacional de Praga, dirigida per Vladimir Havlicek. El cicle continuará
el 17 d'octubre al Teatre Metropol de Tarragona, amb el concert
del violoncel-lista Alberto Ferré i del pianista Miquel Villalba.
També el Metropol será
l'escenari de la tercera
edició del cicle, en concret el 24 d'octubre,
amb un concert del pianista Miquel Parré. La
Desena Musical acabará el 24 de novembre al
Teatre Fortuny de Reus, amb el recital de
The Blue Paradise Big
Band. La direcció i l'organització técnica de la
Desena Musical son a
carree de les Joventuts
Musicals de Tarragona
i del Consorci del Teatre Fortuny. / EL PUNT.

Uns 800 alumnes
comencen els
cursos de cátala
del CNL de Reus
• Reus.Prop de 800
alumnes van comencar
ahir els 43 cursos que el
Centre de Normalització Lingüística de
Tarea de Reus organilza a Reus, Cambrils i
Falset. En aquest quadrimestre s'han cobert
gairebé totes les places
ofertes i s'han pogut
inscriure la majoria de
persones que havien
quedat en llista d'espera. Segons el CNL, aixó
ha estat possible en bona part pels convenís
que ha signal amb associacions d'immigrants i
amb els consells comarcáis del Baix Camp
i el Priorat, que han permés obrir set cursos
mes de nivells basics financats per la Secretaria per a la Immigració.
El CNL comenta a preparar ara la que será la
setena edició de la campanya Voluntaris per la
llengua i el segon quadrimestre deis cursos,
per ais quals s'obrirá la
matrícula al febrer. /EL
PUNT.
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El carlisme i la resistencia ais estats
liberáis, motiu d'un congrés a Tortosa
El simposi dedicat a Ramón Cabrera aplegará importants especialistes en el moviment carlí
N.B./ACN/Tortosa
• La commemoració del segon centenari del
naixement del general tortosí Ramón Cabrera
arribará al seu punt algid amb el congrés internacional sobre la figura d'aquest personatge i
«Vindran les primeres espases d'aquest fenomen
perqué volem que tingui
un profund contingut academic i científic», va assegurar ahir Márius Pont, un
dels organitzadors del
congrés Ramón Cabrera i
el fenomen carlista. Precisament, la celebració de
F Any Cabrera en el bicentenari del seu naixement
ha estat l'excusa per convocar una trabada que vagi
mes enllá de la divulgació
de les vivéncies del carlisme a les Terres de l'Ebre i
ais territoris que formaven
part de l'antiga diócesi de
Tortosa. El coordinador
del congrés, l'historiador
Roe Salvado, va explicar
que la jornada no pretén
reconéixer i exaltar la figura de Cabrera sino analitzar el fenomen des del
context historie, pero va
deixar ciar que la importancia del carlisme en
aqüestes comarques no
s'explica sense parlar de
Cabrera: «Volem anar mes
enllá i parlar del carlisme a
l'Estat espanyol pero també dels moviments socials
i politics de resistencia a la
implantació de l'estat liberal a tot Europa».
El congrés comentará el
dijous 26 d'octubre amb la
conferencia inaugural, que
será a carree de Carles Hug
de Borbó i Parma, actual
pretendent carlí a la corona espanyola, que en
aquest cas ha estat convidat en la seva qualitat
d'historiador i profund co-

el fenomen carlista a l'antiga diócesi de Tortosa i arreu de l'Estat espanyol, que tindrá Hoc al
Teatre Felip Pedrell de Tortosa entre els dies 26
i 29 d'octubre. Experts en el carlisme i en els
moviments politics i socials de resistencia al li-

beralisme a Europa analitzaran el fenomen des
d'un punt de vista academic i també científic.
El pretendent carlí a la corona espanyola, Caries Hug de Borbó i Parma, inaugurará el congrés en la seva qualitat d'historiador.

,»

' ^ l'v • ** v «.

•* t

*

'

"ut?J*> ^dKíJ /k. /

Gravat que reprodueix l'afusellament a Tortosa de la mare de Ramón Cabrera per part de les forces liberals, fet que va encruelir encara mes el carácter i les accions del general carlí que era conegut com el Tigre del Maestral. / EL PUNT
neixedor del carlisme.
Carles Hug de Borbó i Parma es autor d'una obra que
ofereix una nova visió del
carlisme: La vía carlista al
socialismo autogestionario. La jornada continuará
en els tres dies segiients,
on s'aniran succeint les
aportacions de prestigiosos especialistes com Pere
Anguera, Mikel Alberdi,
Jordi Canal, Ferran Toledano, Josep Sánchez Cervelló, Julio Aróstegui,
Conxa Rodríguez, Joan
Ramón Vinaixa, Andreu
Carranza, Pedro Rújula,
Fátima de Sa, Josep Fonta-

na, i el mateix coordinador
del simposi, Roe Salvado.

Patria i diócesi
A mes de les diferents ponéncies, hi ha prevista la
presentació de mes d'una
vintena de comunicacions,
una visita comentada a
l'exposició Espais viscuts
de Ramón Cabrera al Museu de l'Ebre i un recorregut nocturn i guiat pels diversos espais relacionáis
amb el carlisme de la ciulat de Tortosa. També cal
destocar que es fará l'estrena d'una obra teatral,
Patria i diócesi, ideada per

a l'ocasió per Xavier Aragó i que interpretará el
Grup Tealral Planer de
Sania Bárbara.
El congrés está organitzal per l'associació Amics
i Amigues de l'Ebre (que
ha rebut una subvenció de
14.000 euros del Departament de Presidencia de la
Generalitat per realitzar el
simposi), la Universital
Rovira i Virgili i 1'Instituí
Ramón Munlaner (IRM).
Duranl els dies de celebració del congrés, Correus
fará un mala-segells commemoraliu del bicentenari
del naixement de Cabrera.

L'IRM lambe ha previst la
presentació del llibre Set
anys de guerra civil, de
Joan Ramón Vinaixa, el 19
d'octubre a Mora la Nova,
una taula rodona a Morella
al novembre, així com un
gruix d'actes commemoratius entre el 6 i el 8 de desembre també a la capital
de la comarca dels Ports.
Resta pendenl també una
ruta literaria basada en la
novel-la L 'hivem del tigre,
d'Andreu Carranza, que es
vol fer coincidir amb la
presentació del projecte de
reslauració del caslell carlí
de Flix.

Mig miler de musics participaran aquest cap de
setmana en la quarta edició del Cucafera Folk
N.B.I Tortosa

• Prop de 500 musics participaran aquest cap de setmana en la quarta edició
del Cucafera Folk, organitzada per la Colla Jove
de Dolcainers de Tortosa.
Una trabada de gallers,
gaiters i detainers i el
concert de Ires cantadors
de jotes versades serán alguns dels actes principals
de la trabada.
El Cucafera Folk té per

objectiu apropar la cultura
popular i tradicional de les
Terres de l'Ebre ais carters
i les places de Tortosa. El
festival comencará de manera oficial divendres a
dos quarts de nou del vespre, amb el pregó que pronunciará al saló de plens
de l'ajuntament Lluís
Monlagul, esludiós de la
cullura popular i, en concreí, deis gegants de Tortosa. També divendres, a

dos quarts de deu de la nit,
els cantadors de joles Juanito Aragonés, lo Teixidor
i Joserel presentaran a la
plaga de l'Ajunlament un
espectacle sobre la jola de
la rondalla. La jornada
acabará amb un ball en
desaina.
Deis acles de dissabte
deslaca la novena Trabada
de grallers, gailers, dolgainers i labalers, que congregará a Tortosa a partir de

les cinc de la larda uns 350
participants de divuit colles diferenls precedents
de les Terres de l'Ebre i de
poblacions com Segovia,
la Seu d'Urgell o Aitona.
Dues hores després, els
grups participante de la
trabada participaran en un
concert en qué interpretaran els temes mes representatius del seu repertori.
Les activitals finals del
Cucafera Folk serán la in-

terpretado, a dos quarts de
nou del vespre, del pasdoble Tortosa, Fhimne de la
ciutal, a carree de la Colla
Jove de Dol$ainers; i el
ball folk, que aquesta vegada será a carree de
Chundarala, un grup de
música tradicional de la
Casa d'Aragó de Barcelona que mostrará la riquesa
del folklore que hi ha
«Ebre amunt», segons els
organilzadors del festival.

