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QUI SOM?
Patronat de la Fundació Ernest Morató
PRESIDENT: Enric Frigola Viñas
PRESIDENT HONORÍFIC: Josep Piferrer Puig (Alcalde de Palafrugell)
SECRETÀRIA: Catalina Piera Fina
TRESORERA: Pilar Heranz Sánchez

Patrons vocals
Joan Carles Forrellat Armengol
Carles Alsius Juriol
Francis Princip
Indira Ferrer-Morató
Joan Brugués Casademont
Lluís Armengol Touran
Joan Albert Argerich
Enric Vigas Bonany
Gerard Carrión
Francesc Sánchez Carcassés
Josep Salvatella Mallart
Teresa Pérez Daniel
Ramon Soto Reverté
Pere Domènech Santos
Albert Gómez Casas (En representació de l’Ajuntament de Palafrugell)
Marta Baserba Muñoz (En representació de l’Ajuntament de Palafrugell)
Coordinació i gestió
Jordi Turró Anguila
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QUÈ FEM?


Documentem i fomentem la recerca de l’havanera
i promovem tot tipus d’iniciatives culturals per
dignificar aquest gènere musical.



Gestionem un centre de documentació sobre
l’havanera, el cant de taverna i la cançó marinera.
Conservem i descrivim tot tipus fons documentals
sobre aquesta música per posar-la a l’abast de tota
la societat.



Assessorem i atenem consultes d’investigadors,
estudiants i mitjans de comunicació.



Participem en jornades, simposis i congressos que
fomenten l’estudi de la música popular catalana.



Promovem i donem suport a iniciatives
encaminades a difondre i ampliar els coneixements
sobre les havaneres, la cançó marinera i la cançó de
taverna.



Col·laborem en activitats en els àmbits educatius i
culturals que contribueixen a divulgar el patrimoni
de l’havanera a Catalunya.
Ens podeu trobar a:
Plaça de l’Església, 8, 1r pis (Can Rosés)
17200 – Palafrugell (GIRONA) T.972611514 M 626000021
funda@fundacioem.com / www.fundacioem.com
Horari d’administració i atenció al públic
Dilluns. De 15.00 a 19.00h
Dimecres. De 15.00 a 19.00h
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01. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES
NOM DE L’ACTIVITAT: CICLE DE CONFERÈNCIES
LLOC: BIBLIOTECA DE PALAFRUGELL
ALTRES INSTITUCIONS ORGANITZADORES: BIBLIOTECA DE PALAFRUGELL I ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
AMICS DE CALELLA
DATES: Del 9 de març al 21 de setembre
DESCRIPCIÓ: Cicle de conferències de caire divulgatiu per donar a conèixer les investigacions i treballs
de recerca sobre les havaneres.
Relació de conferències
Divendres, 9 de març a les 19h
L'impacte de les havaneres a l'Europa romàntica: la sensualitat d'un ball, la modernitat d'una cançó,
a càrrec d’Anna Costal i Fornells, musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya.
Lloc: Biblioteca de Palafrugell
Actuació musical d’Indira Ferrer, soprano, i Josep Bofill, guitarra.
Divendres, 13 d’abril a les 19h.
Sirés, un home bo i un músic excel·lent, a càrrec de Josep Bofill Blanc, jubilat i periodista. Lloc: Biblioteca
de Palafrugell
Divendres, 18 de maig a les 19.30h
Projecció del documental La Paloma. Añoranza. Mundial. Lloc: Biblioteca de Palafrugell
Direcció: Sigrid Faltin
Presentació i comentaris a càrrec de Xavier Pardina, compositor i músic.
Divendres, 22 de juny a les 19.30h
La Cantada de Calella: de la intimitat a les masses, a càrrec d’Enric Serra i Lluís Poch, periodistes i
autors del llibre I com aquestes, mil. 50 anys de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell.
Lloc: Biblioteca de Palafrugell
Divendres, 6 de juliol a les 19.00h
L'impacte de les havaneres a l'Europa romàntica: la sensualitat d'un ball, la modernitat d'una cançó,
a càrrec d’Anna Costal i Fornells, musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya.
Lloc: Associació de Veïns i Amics de Calella.

4
Fundació Ernest Morató
Plaça de l’Església, 8, 1 pis (can Rosés) 17200 Palafrugell
funda@fundacioem.com – www.fundacioem.com

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018


Divendres, 13 de juliol a les 19.00h
La Cantada de Calella: de la intimitat a les masses, a càrrec d’Enric Serra i Lluís Poch, periodistes i
autors del llibre I com aquestes, mil. 50 anys de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell.
Lloc: Associació de Veïns i Amics de Calella.
Divendres, 21 de setembre a les 19.30 h
Consideraciones sobre los orígenes de la contradanza habanera, a càrrec de Cecilio Tieles Ferrer,
professor emèrit del Conservatori de Vila-seca.
Al cicle de conferències hi van assistit unes 180 persones.
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NOM DE L’ACTIVITAT: ORTEGA MONASTERIO, ENTRE CULTURES
LLOC:MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL
DATA: Divendres, 26 d’octubre
DESCRIPCIÓ: Ortega Monasterio (Santoña, 1918- Barcelona, 2004), ha estat un dels compositors
contemporanis que ha contribuït més a popularitzar i difondre l’havanera entre gran públic. Autor de
més d’un centenar de peces, va combinar la carrera militar amb una creació musical extensa i de qualitat
en tots els llocs on va ser destinat: Jaca, al Pirineu aragonès, Menorca i la Costa Brava. Les llargues
temporades que hi va passar li van permetre conèixer la gent i el país, i sobretot, la música popular que
s’hi cantava.
L’acte Ortega Monasterio, entre cultures, va voler reconèixer l’obra d’aquest compositor i la seva gran
tasca de difusió.
Programa
19.00h Presentació a càrrec d’Enric Frigola, president de la Fundació.
19.10h. Glossa biográfica a càrrec de Genís Sinca. Periodista i escriptor.
19.30h Taula rodona amb la participació de: Carles Casanovas, component del grup Port Bo; José Luís
Blázquez, biògraf d’Ortega Monasterio; Leopoldo Ortega-Monasterio, fill, i Josep M. Pla, component
del grup Cavall Bernat. Moderador: Gerard Carrión
20.00h Torn de paraula i debat
20.15h Actuació musical a càrrec del grup Port Bo i de la soprano Alba Ortega-Monasterio néta de
José Luis Ortega Monasterio.
A la jornada hi van assistir unes 70 persones
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NOM DE L’ACTIVITAT: PREMIS 2 X4
LLOC: MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL
DATA: Dissabte, 24 de novembre
DESCRIPCIÓ:
La 12ª edició dels Premis 2X4 va reconèixer l’obra i la trajectòria musicals de dos compositors de qui es
commemorava el centenari del naixement l’any 2018: els músics i compositors Ricard Viladesau i José
Luis Ortega Monasterio, que van rebre els guardons a títol pòstum.
L’acte, conduït pel periodista Francesc Sànchez Carcassés, es va cloure amb una actuació musical del
grup Peix Fregit que va interpretar una breu selecció de peces dels dos compositors.
A l’acte hi van assistir unes 40 persones.
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02.PARTICIPACIÓ I ASSISTÈNCIA EN CONGRESSOS, JORNADES I ACTES
-Participació del Sr. Antoni Mas i del Sr. Enric Frigola en el IV Congrés Internacional de
l’Havanera. Torrevieja, 22 i 23 de juliol.
-Participació del Sr. Antoni Mas en el cicle de conferències sobre les havaneres a Avilès
amb la conferència La habanera en Cataluña. Avilés (Astúries).
-Participació de la Sra. Indira Ferrer Morató al II Encuentro “Conocer la Habanera”.
L’Havana, del 13 al 16 de desembre.
-Taller pràctic d’havaneres a l’Escola Sant Jordi de Palafrugell. Sota el guiatge de Fèlix Pérez

i Carles Francesc, els alumnes van poder conèixer algunes de les havaneres més populars del
repertori català i van tenir l'oportunitat de poder cantar-les a classe. L'experiència va ser molt
enriquidora tant per l'alumnat, com pels propis formadors.

03. CONSULTES I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL
Al llarg del 2018 s’han atès les següents consultes presencials o per correu electrònic
Partitures
Col·lecció d’imatges
Fonoteca
Altre documentació (cartells, programes, etc.)

42
7
1
5

TOTAL

55

S’han difós les partitures d’havaneres i cançó de taverna a través del web oficial de la
Fundació. Al llarg de l’any 2018 s’han comptabilitat un total de 17.330 descàrregues de
partitures. La secció de partitures del web ha tingut un total de 6.465 d’accessos o
visitants.
04. XARXES SOCIALS I WEB
S’ha actualitzat setmanalment la web de la Fundació Ernest Morató, especialment la
secció del blog i les notícies, on s’han difós els actes organitzats per la Fundació, grups i
entitats.
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Com a novetat, aquest any s’ha incorporat la secció Cantada d’Havaneres on
setmanalment, de juny a octubre de 2018, s’ha publicat la relació de cantades
d’havaneres d’arreu de Catalunya que proporciona l’empresa Rom Pujol als mitjans de
comunicació. En aquest període s’han difós un total de 422 cantades.
En relació al web, les principals estadístiques són:
-12.200 accessos o visitants
-57.150 pàgines vistes
-4 pàgines vistes de mitjana per cada visitant
-El temps mitjà d’estada al lloc web ha estat de 3 minuts i 21 segons
S’ha actualitzat també setmanalment el Facebook de la Fundació que ha arribat als
490“m’agrada”.
S’ha penjat al web 3 vídeos temàtics dels documental “Calella de Palafrugell i les
havaneres” que recullen el testimoni de més de 30 persones sobre la relació de
Palafrugell i les havaneres en els darrers 50 anys.
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