La Mugadeta
Presentació del Festival Mugada 2012 a Sant Llorenç de la Muga

L'Associació Cultural Mugada us convida a la presentació del proper Festival Mugada 2012, el
proper diumenge 29 d'abril a Sant Llorenç de la Muga. A més, coincidint amb el pont del
primer de maig i la setmana cultural de la Vila, aquesta associació també ha organitzat un
conjunt d'activitats i concerts pel mateix dia, amb el nom de la Mugadeta.

18:00 - 19:30h Joan Josep Mayans canta Verdaguer, Lo cor de l'home és una mar. Església
de Sant Llorenç de la Muga.
Joan Josep Mayans a la guitarra, viola de roda i cant, Eva Curtó al violoncel.
Joan Josep Mayans ha musicat quinze poemes del nostre gran romàntic, alguns tan
emblemàtics com: «La mort de l’escolà», «Cant de Gentil», «Sant Francesc s’hi moria»,
«Balada de Mallorca», etc. Les diverses influències —música antiga, música clàssica, música
tradicional catalana, folk anglosaxó...— cristal·litzen en un estil personal que assoleix un feliç
compromís en la integració de text i música.

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de
Barcelona, estudis de solfeig, harmonia i guitarra. Professor de música
de l'Institut Montsacopa d'Olot des de 1984. Entre 1991 i 1997 va ser
director musical del grup Til·ler de música tradicional catalana, en què
cantava i tocava la guitarra, la mandolina, la viola de roda i el sac de
gemecs. Amb aquest grup va realitzar unes vuitanta actuacions arreu
de Catalunya i va participar en els cicles de Tradicionàrius (1993 i
1995), Mercat de Música Viva de Vic (1992 i 1994) i a les Jornades
Universitàries de Cultura Catalana a l’Alguer i Sàsser, Sardenya (1994).
Joan Josep Mayans ha continuat treballant en el camp de la música
tradicional i també ha musicat poemes de J. V. Foix, Bernart de
Ventadorn, J. R. R. Tolkien, Robert Wever, Thomas Moore, Joan
Maragall, Francesc Pujols, Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, Carles
Riba, Marià Manent, Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Miquel Desclot i
Joan Teixidor.

Podeu escoltar-lo al Spotify : Joan Josep Mayans – Verdaguer
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Eva Curtó, nascuda a Bordeus, començà els estudis de violoncel als sis anys al Conservatori
Nacional d’aquesta ciutat. Amb el professor E. Peclard obtingué el títol superior, la “Médalle
d’Or” de violoncel. També va obtenir el títol de música de cambra amb el guiatge dels
professors i pedagogs eminents P. Doukan, P. Lefebvre i J.M. Lamothe. L’any 1994 finalitzà els
seus estudis de postgrau i aconseguí la “Médalle d’Honneur à l’Unanimité de la ville de
Bordeaux” en les modalitats de violoncel i música de cambra.
Ha tingut l’oportunitat de completar la seva formació amb els prestigiosos mestres (A. GautierEicher a Suïssa, R. Pidoux a París i J. Doué al País Basc) i rebre classes magistrals de música de
cambra amb el Quartet Turner. També segueix classes de música de cambra barroca amb el
director H. Reyne.

19:30-21:00h

Xerrada a càrrec de l’Assumpta Montellà: La memòria oral, una eina
d'investigació històrica. Societat la Fraternitat.

L’Assumpta Montellà ha cursat la llicenciatura de Història per la
Universitat de Bellaterra, en l'especialitat de Història Moderna i
Contemporània. Autora de diversos treballs d'investigació i recerca
sobre la guerra civil espanyola i les rutes de l'exili, articulista de la
revista Sapiens i altres publicacions de temàtica històrica. També
ha participat com a ponent a la Universitat Catalana d'Estiu a
Prada de Conflent, en diversos col·loquis i fòrums sobre l'exili, del
qual és especialista.
És autora dels llibres: La Maternitat d'Elna (2005), El Setè Camió
(2007), Els Contrabandistes de la Llibertat (2009) i Biografia
d'Elisabet Eidenbenz (2010). Ha participat en les obres col·lectives
La Guerra Civil a Catalunya (2004) i L'exili a Catalunya (2006). És assessora històrica del
departament de documentals històrics de TV3, coguionista en reportatges històrics de TVE. És
col·laboradora i membre actiu de diferents associacions que treballen per a la recuperació de
la Memòria Històrica i d'altres col·lectius relacionats amb la Història Contemporània de
Catalunya i, ha rebut, el premi Dignitat 2006 per la seva tasca d'investigació.
Podeu consultar el seu blog a: http://sentimentsaflordepell.blogspot.com.es

21:00-21:30h Presentació del Festival Mugada 2012 a càrrec d'en Víctor Bonet i en Jordi
Cantenys, a la Societat la Fraternitat.
La Mugadeta: Diumenge 29 d’abril a partir de les 18:00h.
Organitza: Associació Cultural Mugada.
Entrada: 3€ per tots els actes programats. Venda anticipada a la botiga del poble (Can Martí).
Entitats col·laboradores: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, Societat la Fraternitat i la
Parròquia de Sant Llorenç de la Muga.

Recordeu que ens podeu seguir a la pàgina oberta del facebook:
http://www.facebook.com/festivalmugada
I mitjançant la web: http://www.mugada.cat (temporalment porta al facebook).
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