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Un nou grup gironí cantarà nadales a
la Rambla avui i el dia de Sant Esteve
XAVIER CASTILLÓN / Girona

J Cants

& Companys, un
grup gironí de nova creació, oferirà avui la I Cantada de Nadales a la Rambla de Girona (17.30) i la
repetirà el dia de Sant Esteve, a les 12 del migdia.
Cants & Companys és una
colla d’amics que vol fer
arribar els cants nadalencs
al carrer. El grup, que actuarà en un escenari mun-

tat al Punt de Trobada de
la Rambla, està format per
vuit veus mixtes i dos instrumentistes: les sopranos
Dolors Pèlach i Natàlia
Donato; les contralts Maria Clara Ribas i Núria Donato; els tenors Joan Maria
Soler i Jordi Mestres; els
baixos Salvador Donato i
Xavier Morales, que també
toca la flauta travessera; el
guitarrista Miquel Llorens,

i el contrabaixista Xavier
Oliver. El repertori que
han preparat inclou nadales tan populars com ara
Fum, fum, fum, El noi de
la mare, Nadal blanc o Santa nit, al costat de composicions d’autors com ara
Mendelsshon i Haendel.
«Ens agradaria molt que
la gent vingués a escoltar
nadales amb la mainada,
i crear una espècie de tra-

dició, que no sempre hauria de tenir com a escenari
la Rambla, sinó també altres indrets de Girona», diu
Salvador Donato, que destaca l’absència de pretensions de la iniciativa: «Només volem que sigui un
acte simpàtic.» Donato no
recorda cap precedent d’una cantada de nadales als
carrers de Girona, amb escenari i amplificació.

Un moment del descobriment de la placa que es va fer ahir al vespre a la farmàcia del carrer Monturiol. / J.P.

Descobreixen una placa i
presenten un llibre
d’homenatge a Deulofeu
JOSEP PUIGBERT / Figueres

J Ahir es va descobrir a Fi-
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gueres una altra placa en
memòria d’Alexandre
Deulofeu (l’Armentera,
1903-Figueres, 1978). En
concret a la farmàcia de la
plaça de la Palmera on va
viure. Els coneixements i
les múltiples facetes culturals de Deulofeu queden
plasmats en la placa, en què
hi ha una definició que va
fer d’ell Josep Bordas: «Filòsof de la història, historiador de la cultura, científic, matemàtic, químic,
historiador de l’art, artista,

músic, home de lletres,
conreador, buscatà, humanista, homenàs, homenot,
home senzill, bona persona
i bon republicà.» Posteriorment a la descoberta de la
placa, promoguda pel Centre Excursionista Empordanès, es va fer un acte a
l’ajuntament en el qual es
va presentar la Miscel·lània
Alexandre Deulofeu, publicada per l’Institut d’Estudis Empordanesos. Aquest
llibre, presentat per Enric
Pujol, és un recull d’articles
que han fet sobre ell i la
seva trajectòria.
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Ho organitza: el Futbol Club l’Escala i el Futbol Base de l’Escala

Us informa que el Restaurant romandrà tancat de l’1
al 27 de gener per vacances
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Els socis dels Clubs GEiEG i Bàsquet
Girona tindran un descompte del
50% a l’entrada

