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● Contes tradicionals i
moderns musicats compo-
nen el muntatge Contes
per un viatge, que el grup
que lidera el músic Kandi
Álvarez presentarà aquest
dissabte, a les dotze del
migdia, al Teatre Bartrina
de Reus, dins el cicle
CAER Familiar.

L’espectacle combina
contes tan coneguts i tradi-
cionals com els titulats Els
músics de Bremen dels
Germans Grimm o El ves-
tit de l’emperador d’An-
dersen, amb d’altres més
contemporanis o que són
originaris d’altres conti-

nents, com El vestit del to-
rero de Didier Lévy, Em
dic Yoon d’Helen Recor-
vits, L’arbre vermell de
Shaun Tan o T’ho he dit
100 cops de Gabriela Ke-
selman. Contes per un
viatge inclou a més a més
la projecció de diversos ví-
deos.

Els músics que partici-
pen en el muntatge són Al-
bert Galcerà (teclats, acor-
dió, trompeta i veu), Lluís
Chabuch (baix), Jordi Car-
ré (flauta, saxòfon i har-
mònica), Fernando García
Ramos (bateria) i el ma-
teix Kandi Álvarez (gui-
tarra i veu).

Kandi Álvarez presenta
dissabte al Teatre Bartrina

l’espectacle familiar
«Contes per un viatge»

N.B. / Reus

● El recital del cantador
mallorquí Biel Majoral
posarà el punt final a la jor-
nada La lírica de la lluita:
cançons, idees i revolució,
que es desenvoluparà dis-
sabte a Reus amb motiu
del desè aniversari de la re-
vista de música i cultura
popular Caramella. La
jornada analitzarà el can-
çoner popular que van ge-
nerar els moviments so-
cials del primer terç del se-
gle XX, el repertori de la
Guerra Civil i de la post-
guerra i la vigència de la
cançó com a eina de rei-
vindicació o de cohesió
ideològica.

La proposta, organitza-
da per les tres entitats que

editen Caramella (Carrut-
xa, Solc i Tramús), vol
«possibilitar un nou apro-
pament a la cultura popu-
lar entesa més enllà d’unes
pràctiques folklòriques
concretes; la cultura popu-
lar entesa com l’expressió
d’unes formes de vida, de
les creences, les idees i els
conflictes que mouen o so-
traguen una societat», se-
gons els organitzadors de
la jornada, que començarà
a les deu del matí a la Sala
del Castell (Arxiu Histò-
ric) amb la presentació de
les comunicacions A la
guerra es canta molt! No-
tes d’una recerca sobre la
Guerra Civil, de Salvador
Palomar; Identitat, lluita i
revolució: «Anda, jaleo,

jaleo!», de Francesc Cor-
tés; Cara al Sol, Himno
Nacional i Oriamendi:
pacte de circumstàncies o
invenció d’un règim unita-
ri, d’Anna Costal; La Idea
cantada: el cançoner lli-
bertari, de Dolors Marín, i
Cantar a les tavernes
abans, durant i després de
la guerra, de Jaume Ayats.
A les quatre de la tarda co-
mençarà la presentació de
la resta de les comunica-
cions: De qui és Wagner?,
de Joaquim Rabaseda;
Turment i salvació. Tortu-
res sonores i música als
camps de concentració, de
Marisa Ruiz Magaldi, i Els
balls i les rondes: cons-
trucció de gènere a la
postguerra, d’Isabel Fer-

rer. Després hi haurà la
taula rodona La cançó com
a transmissora d’idees de
revolució, avui, que tindrà
la participació de Biel Ma-
joral, Josep V. Frechina i
Artur Gaya. Altres actes
de la jornada seran la pre-
sentació del número 20 de
Caramella i la presentació
del lloc web www.infan-
ciatuteladaenelfranquis-
me.cat, creada per l’asso-
ciació Circare per a la re-
cerca dels nens que durant
el franquisme van estar so-
ta la tutela de centres de
menors. La jornada es tan-
carà amb el concert de Biel
Majoral, que presentarà al
Teatre Bravium (22.30 h)
l’espectacle Cançons re-
publicanes.

Biel Majoral actua a Reus amb motiu de
la jornada «La lírica de la lluita»

N.B. / Reus

La construcció de la cape-
lla del santíssim de la cate-
dral de Tarragona va ser
impulsada entre els anys
1580 i 1592 per l’arque-
bisbe Antoni Agustín i
ocupa la part meridional
de l’antic refetor dels ca-
nonges de finals del segle
XII. Es considera una de
les millors mostres de l’art
renaixentista a Catalunya
i, a més, la restauració duta
a terme ha permès consta-
tar la perícia de l’arquitec-
te que en va ser responsa-
ble, Jaume Amigó, en
construir sobre la volta de
canó medieval la primera
cúpula amb tambor de Ca-
talunya. «Aquesta capella
és un exemplar únic del
Renaixement», va dir ahir
Miquel Barberà, degà del
capítol de la catedral.

El pas del temps, les hu-
mitats i també els fums
provocats per la cera que
s’hi crema durant els actes
religiosos n’havien mal-
mès la decoració original,
que ara s’ha pogut recupe-
rar en tot el seu esplendor.
«Com que a la capella es
crema molta cera, les pin-
tures estaven afectades pel
fum, la pols i les humi-
tats», va puntualitzar ahir

Estaqui Vallès, restaura-
dor de l’espai. Des de
l’any 2007 s’hi ha dut a
terme una restauració inte-
gral, interior i exterior. De
l’exterior s’ha desmuntat
la coberta i s’han reobert
els finestrals que es van ta-
piar al segle XIX i que ara

permeten una nova entra-
da de llum a l’interior.

De la capella renaixen-
tista, en destaca la cúpula
amb tambor octogonal
amb pilastres dòriques.
Tota la superfície mural
interior està prolíficament
decorada amb policromies

que representen diferents
personatges bíblics, deco-
ració vegetal, daurats i
imitacions de pedra en
nervis, columnes, capitells
i entaulaments. Els tre-
balls de restauració dels
elements ornamentals in-
teriors es va iniciar amb

una neteja general amb
profunditat de tota la su-
perfície pictòrica, un pro-
cés que ha acabat deixant
al descobert la vivacitat
dels colors originals.

Pel que fa a les sis cape-
lles que s’obren als murs
laterals, quatre són ocupa-

des per retaules de dife-
rents advocacions, en una
hi ha el sepulcre de marbre
de l’arquebisbe Antoni
Agustí, i a la darrera, la
porta d’accés des del
claustre.

Durant els treballs es
van posar al descobert el
frontal d’una ara romana
encastada al mur de la ca-
pella, un fet que «referma
el valor arqueològic del
conjunt catedralici», se-
gons l’arquebisbat.

Els treballs han tingut
un cost de 700.000 euros.
Per finançar les obres, l’ar-
quebisbat va engegar una
campanya popular de re-
captació de diners, que ha
donat com a resultat un to-
tal de 550.000 euros, se-
gons va dir l’arquebisbe,
Jaume Pujol. La restaura-
ció arquitectònica ha anat
a càrrec de l’empresa Re-
cop; la restauració dels vi-
tralls és obra de Pere Vall-
depérez, i la restauració in-
terior ha anat a càrrec
d’Eustaqui Vallès, Miquel
Vallès i Eva Vallès. La ca-
pella s’inaugurarà diu-
menge, a les onze del matí.
Posteriorment, hi tindran
lloc actes litúrgics diària-
ment.

La capella del santíssim de la catedral de
Tarragona recupera la decoració original

Els treballs de restauració duts a terme des de l’any 2007 s’han finançat gràcies a una campanya popular de recaptació

L’arquebisbat va presentar ahir el resultat dels treballs de restauració duts a terme a la capella. / J. FERNÀNDEZ

● La capella del santíssim sagrament de
la catedral de Tarragona és una de les mi-
llors mostres de l’art renaixentista a Cata-
lunya i la primera amb cúpula de tambor

CARINA FILELLA / Tarragona que es va construir al país. Les obres de
restauració que s’hi han realitzat des de
l’any 2007 –tant a l’interior com a l’exte-
rior– han permès descobrir la decoració
original i també recuperar en tot el seu es-

plendor els retaules de les capelles late-
rals. A més, s’han reobert les finestres que
estaven tapiades des del segle XIX i ara
proporcionen l’entrada de llum. Els tre-
balls han tingut un cost de 700.000 euros,

550.000 dels quals s’han aconseguit grà-
cies a la campanya popular de recaptació
que va engegar l’arquebisbat de Tarrago-
na. La restauració de la capella s’inaugu-
rara oficialment aquest diumenge.


