
AL SETEMBRE TORNARA 
LA FESTA ESTELLÉS 

L'HUMOR, EL RITME I LA FORÇA VISUAL 
D"OPERETTA' OBREN LA TEMPORADA AL POLIORAMA 

Acostar l'espectador al gènere operístic 
és l'objectiu d'Opere-tta, espectacle creat 
i dirigit per Jordi Purtí i interpretat per 
la Companyia Cor de Teatre. Després de 
l'estrena a Girona el 2010, dins el Festival 
Temporada Alta, i tres setmanes al TNC, 
el muntatge s'atura al Teatre Poliorama 
de Barcelona de l 'I al 18 de setembre. 
Jordi Purtí, com a director, i els vint-i-sis 
cantants actors aporten tots els ingredients 
per fer d'Operetta una experiència única 
i realment divertida per a tots els públics: 
imaginació, humor, i un repertori operístic 
amb nous arranjaments, grans veus, ritme, 
força visual. 

Òpera, amb ritme i 
humor. 

coreografies teatrals i 

COSSETÀNIA EDICIONS ENS GUIARÀ PER TOTES LES 
LES PLATGES I CALES DE LA COSTA BRAVA 

Cossetània Edicons acaba de publicar la primera de les quatre guies 
que de manera exhaustiva mostraran la totalitat de les platges i 
cales accessibles a peu a la Costa Brava, Les platges de la Costa 
Brava. De Blanes a Palamós, de Pako Crestas. A més d'una petita 
introducció, i una relació de serveis, transport públic, població més 
propera, dimensions, i més qüestions d'interès, el volum incorpora 
una petita guia turística dels espais naturals i de cada població, amb 
els indrets imprescindibles que cal conèixer més enllà de l'atracció 
i l'encant de les platges. 

Trossos 
i mossos 

| Alfons Uorefíç 

Elx 
Elx va començar a ser Elx en aparèi-
xer per aquelles terres assedegades 
un català ros, alt i jove i, si voleu, un 
poc monàrquic, Jaume I, el pare de la 
nostra pàtria, que no va voler conquerir 
aquella població per la força, sinó com 
a fruit d'un pacte (el nostre pactisme 
originari), segons el seu Llibre dels 
Fets: "Els vells i alguns dels millors 
de la vila, vingueren a Nós i atorga-
rem els documents i el pacte com era 
convingut". Així, naixia la nostra estirp 
a la independència, a la sobirania i a 
Europa. I és en el Conqueridor on cal 

cercar l'origen de la Festa d'Elx. Per ell, 
la Mare de Déu d'Agost és una marca 
clara del naixement de la nostra nació. 
El rei feia beneir les mesquites com a 
esglésies dedicades a "Sancta Maria", 
advocació i festa que va florir al segle 
XIII. L'Assumpta és un emblema dels 
canvis que eclipsaven el món feudal, 
els seus castells i monestirs per con-
figurar les ciutats i unes formes més 
democràtiques de governar-se. Amb 
"nostra dona Sancta Maria", engendra-
va regnes i llinatges, els mallorquins i 
els valencians, assenyalant el nostre 
ingrés a la Història i a Europa, com a 
poble entre els pobles. Jaume I ens ho 
escriu en la seua Crònica: "En totes 
les viles que grans fossen, que Déu 
nos havia donades guanyar de sarraïns, 
havíem edificada església de Sancta 
Maria". 

La Festa d'Elx, que concentra i resu-
meix la història de la ciutat - " é s una 
terra i una gent; és E lx " - , troba el seu 
germen en la fonamentació del poble 

Per a Jaume I, la Mare de Déu d'Agost és una 
marca del naixement de la nostra nació. 

i valencià i en la llengua que, segons el 
i cronista Muntaner, va arribar a l'Elx del 
I segle XIII, "e parlen el més bell catala-
; nesc del món". De fet, a Elx unien la 
| Festa a la conquesta de la ciutat per 
i Jaume I. Són insistents els cronistes 
! en assenyalar-ho i en explicar que la 
i homilia de la diada "no tracta solament 
; de la festivitat present, sinó de la fun-
| dació, antiguitats i noblesa de la Vila 
i d'Elx". 

L'any passat va ser un èxit i aquest hi volen tornar. Vicent Andrés 
Estellés va néixer un 4 de setembre, i per això la convocatòria és 
també al voltant d'aquesta data. Sense constriccions, però: l'or-
ganització és lliure i sempre amb festívola flexibilitat. L'escriptor 
Josep Lozano repeteix enguany la "Crida a la Festa Estellés" que, 
seguint l'exemple escocès d'homenatge anual a Robert Burns 
(1759-1796), proposa seure en bona companyia i menjar plats del 
país, cantar o dir versos del poeta o d'altres poetes o el que s'es-
caigui. Tal com explicita el mateix Lozano a la "Segona Crida", 
l'objectiu és instituir una celebració per "promocionar la nostra au-
toestima i defensar la nostra cultura i llengua d'una manera festiva 
i popular". L'any passat una trentena de poblacions -de Burjassot 
a Vic, d'Elx a Otos, València, Cullera o Guardamar- van fer seva 
la Festa Estellés. De moment, 
l'Alcúdia, Alginet, Cullera i 
Manuel ja han confirmat que 
enguany la faran. Cadascú a 
la seva manera, que aquesta 
és la gràcia. 

Vicent Andrés 
Estellés va 

néixer el 4 
de setembre 
del 1922, a 
Burjassot. 
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