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El contrabaixista i compositor
de Ferreries, Jaume Coll, presen-
tarà el seu últim llibre «Obres
per a dos contrabaixos», publi-
cat el març de 2014 per DINSIC
Publicacions Musicals de Barce-
lona. El proper dissabte, 27 de
setembre, l’Església de Sant Bar-
tomeu de Ferreries acollirà, a les

18.30 hores, la presentació amb
un concert en què s’interpreta-
ran les obres, com també algu-
nes peces composades pel mateix
autor en estricta estrena. En l’audi-
ció actuarà el propi Jaume Coll,
acompanyat pel contrabaix Nito
Llorens i Josep Lluís a la trom-
peta. Aquesta presentació musi-
cal compta amb el patrocini de
l’Ajuntament de Ferreries i DIN-

SIC Publicacions Musicals i és
oberta a tots els públics. El pro-
pi autor comenta que es tracta
d’un recull «que pretén ampliar
el catàleg d’obres per a dos con-
trabaixos i, d’aquesta manera,
donar més facilitats a l’instru-
mentista en els seus recitals. El
material està pensat per a dos
contrabaixos, un porta el pes de
la melodia i l’altre l’acompanya-
ment, sempre, però, amb una
actitud activa i àgil per a donar,
d’aquesta manera, una versió
prou clara de cada obra». Afe-
geix que «les peces estan arran-
jades per un gran nombre d’estu-
diants de contrabaix, fet que els
ofereix una oportunitat única
per a fer cantar l’instrument i

explorar les capacitats
expressives de cada
instrumentista, aban-
donant, per un
moment, la funció típi-
ca del contrabaix».

ESTRENA MUSICAL

Segons el professor
Ferran Sala, que fa el
pròleg de l’obra, «són
músiques de temes
coneguts: senzilles,
divertides, no gaire llar-
gues, sense gaires com-
plicacions, fàcils de
tocar i amb una instru-
mentació molt amena.
Tot això facilita que les
puguin tocar molts estu-
diants».

ElProjecteMedioevoduaCiutadellaa
15estudiantsdetextesllatinsmedievals
LAURA BAÑÓN

La menorquina Susanna Allès Torrent
(Ferreries, 1980) és doctora en Filo-
logia Romànica i ha estat la baula
que ha fet possible que el projecte
europeu Medioevo hagi triat Menor-
ca per celebrar l’Escola d’Estiu «Crea-
ció i utilització de corpus de textos
medievals». La trobada acadèmica
s’inaugurà ahir al Seminari Diocesà
amb la intervenció de Susanna Allès
i Jaume Mascaró, en representació
de l’IME, que ha donat suport logís-
tic en l’organització.

Fins el proper dia 24, 15 estu-
diants de doctorat d’arreu d’Euro-
pa seran a Ciutadella per rebre for-
mació sobre com utilitzar les eines
informàtiques per l’estudi dels tex-
tos llatins entre els segles VIII i XIV.
«Es tracta de conèixer les eines per
fer xerrar els textes, molts dels quals
estan digitalitzats però les noves
tecnologies ofereixen possibilitats
infinites per aplicar programes de
concordànces, programes de recer-
ca per categories gramaticals i sintàc-
tiques i per poder resoldre l’auto-
ria de textes molts dels quals són
anònims», explica Susanna Allès,

ESCOLA D’ESTIU l Els alumnes de doctorat participen en una trobada formativa
per conèixer les eines informàtiques d’estudi dels escrits del segle VIII fins el XIV

● ● ●

La trobada, fins el dia 24
al Seminari, converteix
l’Illa en epicentre
cultural i acadèmic

Krysztof Nowak (Polònia), Bruno Bon (França), SusannaAllès (coordinadora) i Fina Salord (IME).● FOTOGEMMAANDREU

MÚSICA

Sis de Ponent actuaran
divendres i dissabte a la
Trobada d’Havaneres
del port de Sóller

◗ El grup de Ciutadella Sis de
Ponent actuarà aquest diven-
dres i dissabte a la V Trobada
d’Havaneres del port de
Sóller. La banda ha estat con-
vidada per presentar el seu
nou disc «Inde6», així com
també els temes més cone-
guts que els van fer populars
dins i fora de Menorca. Un al-
tre grup menorquí que ha es-
tat convidat és el Trio Arrels
de Menorca, que actuarà
aquest dissabte i diumenge.

ARTS VISUALS

Inauguració a la Sala
Xec Coll de l’exposició
«Involution/involució»
de l’artista Clara Bañón

◗ Llicenciada en Belles Arts,
l’artista visual Clara Bañón
(Ciutadella, 1984) inaugura
avui, a les 20 hores, l’exposició
«Involution/involució» a la Sala
Xec Coll del Centre Municipal
d’Art de Ciutadella. La mostra
es podrà visitar fins el 4 d’octu-
bre per descobrir un procés
creatiu experimental en torn la
malaltia de l’Alzheimer.
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Ruth Llopis actuarà a la nova
sèrie que s’emetrà a partir del
proper dia 29 a la Televisió de
Catalunya. L’actriu menorquina
ha enregistrat els capítols on apa-
reix en un paper secundari d’una
comèdia d’estil anglosaxó que
barreja ficció i realitat, protago-

nitzada i dirigida per Joel Joan.
Precisament, a la imatge supe-
rior apareix l’actriu ciutadellen-
ca amb el director, qui va ser actor
de «Plats bruts», en una imatge
de comiat del rodatge dels capí-
tols de la nova sèrie. «El crac» és
la nova aposta de TV3 per atreu-
re el públic i que s’estrena en
aquesta temporada de tardor.

Ruth Llopis actua a «El
crac», la nova sèrie de TV3

L’actriu ciutadellenca Ruth Llopis, amb Joel Joan. ● FOTO R.LL.

qui treballa a la Universitat de Colum-
bia a Nova York. Per a l’ocasió s’han
desplaçat a Ciutadella experts en
corpus medievals com Bruno Bon
o Krzysztof Nowak, que faran de
professors de la trobada. La coor-

dinadora científica de l’IME, Fina
Salord, destacà la importància de
que Menorca sigui seu de l’encon-
tre «i d’un projecte amb voluntat
de construcció europea a través
dels estudis medievals».

Jaume Coll presenta en
un concert «Obres per
a dos contrabaixos»

Jaume Coll, músic i compositor de Ferreries, estrenarà la seva obra en una audició.


