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 Figueres estrena capitalitat. El concert Sardanes per al món, interpretat
conjuntament per músics
de La Principal de la Bisbal i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà sota la
denominació de Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, va servir de preàmbul, dissabte al teatre El
Jardí, als actes de la capitalitat cultural de Figueres,
que oficialment s’inaugurarà el 24 de gener. Durant
el concert Carles Coll, director de l’OCE, va estrenar una personal orquestració de la sardana L’Empordà. / JOAN SABATER
PUBLICITAT

Arianna Puello, en una imatge promocional. / EL PUNT

Professora Ari
La rapera gironina donarà classes de
«hip-hop» als instituts barcelonins
XAVIER CASTILLÓN / Girona

●

La rapera gironina Arianna Puello oferirà classes magistrals de hip-hop des de demà i fins a finals de gener a
diferents instituts de secundària de Barcelona, dins la 9a
edició del programa Músic del Mes, una iniciativa del
grup Enderrock i el Consell Català de la Música.
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Una vintena de músics han
participat en les anteriors
edicions de Músic del
Mes, entre els quals hi havia els gironins Gerard
Quintana i Josep Thió. En
aquesta novena edició del
programa, els músics convertits en professors eventuals són Maria del Mar
Bonet, la Companyia
Elèctrica Dharma, el guineà Nino Galissa, Miquel
Gil, Sílvia Pérez, Arianna
Puello i el marroquí Mohamed Soulimane –fundador i director de l’Orquestra Àrab de Barcelona–.
Fins ara ja han assistit a les
lliçons del Músic del Mes
prop de 13.000 alumnes
d’uns 90 centres educatius

de tot Catalunya. Arianna
Puello fa un parèntesi en la
gira de promoció del seu
últim disc, 13 razones, per
oferir sis classes en diferents instituts barcelonins,
on explicarà la seva experiència professional en el
món de la música i oferirà
també una lliçó pràctica
als alumnes.
El 27 de gener, Arianna
Puello participarà desinteressadament, com la resta
dels implicats, en el segon
Festival d’Art Independent Pepe Sales, organitzat per La Penyora al centre cultural la Mercè, de
Girona, i el 14 de març
Puello actuarà en el Black
Music Festival de Salt.

Les restes més importants
d’Atapuerca s’exposen al
Museu de l’Home de París
EL PUNT / París
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●

El Museu de l’Home de
París inaugurarà aquest dimecres l’exposició Atapuerca, rere el rastre dels
primers europeus, que reunirà algunes de les peces
més importants trobades
al jaciment mentre no es
concreta el Museu de
l’Evolució Humana de
Burgos, que ha d’obrir el
2010. L’exposició ha estat

comissariada pels tres codirectors de les excavacions, el ripollenc Eudald
Carbonell, Juan Luis Arsuaga i José María Bermúdez de Castro, i servirà per
difondre
internacionalment algunes restes d’homínids de més d’un milió
d’anys, com ara el crani de
l’anomenat Noi de la Gran
Dolina, el conegut com
Miguelón i una pelvis.

