
Clan. de Lluna obre demá la VI Primavera
de Música Tradicional del Pla de l'Estany

També hi actuaran Josep Tero, EIs Groullers i el Tercet Treset
XEVIPLANAS

• Corts.- La formació garrotxi-
na Clau de Lluna obrira demá
a Corts la VI Primavera de Música
Tradicional del Pla de I'Estany
amb un ball folk a la placa de
I'Església d'aquesta població del
municipi de Cornellá del Terri.

Les tres altres actuacions del
ciele aniran a cárrec de Josep Tero
(el dissabte 19 d'abril, al centre
cívic de les Pedreres, al municipi
de Porqueres), EIs Groullers (el
dissabte 3 de maig a la placa d'O-
llers, al municipi de Vilademuls)
i el Tercet Treset, que tancará
el festival el dissabte 17 de maig
a la placa Major de Banyoles amb
un ball en que també participaran
EIs Grallers de la Colla Gegantera
de Banyoles. Tots els actes s6n

d'entrada gratuita i comencaran
a les 11 de la nit.

A Corts, Clau de Lluna avan-
«ara demá algunes de les com-
posicions que formaran part del
seu quart disc, Quart creixent, que
publicara aquest any Música Glo-
bal Discográfica.

El grup prepara un espectaele
amb el conjunt tortosí de canco
tradicional Quico el Celío, el Noi
i el Mut de Ferreries.

A més, el 27 de juny estrenara
al Festival Internacional de Mú-
sica de Torroella de Montgrí el
muntatge La punyalada, un es-
pectaele musical icoreográfic d'a-
rrel tradicional que ha elaborat
amb I'Esbart Olot i l'Esbart Mont-
grí. Aquesta obra, inspirada en
la novel-la homónima de María

Vayreda, recupera El contrapás
llarg d'Olot, una peca musical

. d'uns vuit minuts de durada. Lídia
de Mena i Encarna Codina firmen
la coreografia de La punyalada.

Josep Tero, que el setembre
protagonitzará una tanda de con-
certs en diferents ciutats alema-
nyes, gravara al juny en un estudi
de so del Maresme el seu nou
disc, amb cancons sobre poemes
que evoquen diferents paisatges
dels PaISOSCatalans.

Entre els recitals que té pro-
gramats Josep Tero hi ha els que
oferirá a Barcelona (22 d'abril),
la Bisbal d'Empordá (26 d'abril),
la Pobla de Mafumet (23 de maig),
Pont de Suert (26 de juliol) i l'Es-
cala, on el 16 d'agost compartirá
escenari amb Georges Moustaki.


