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Commemoració dels 150 anys del naixement del músic i compositor Josep
Vicens i Juli, l’Avi Xaxu.
L’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu” i l’Ajuntament de l’Escala promouen la
commemoració dels 150 anys del naixement del músic escalenc, que és especialment conegut
com a compositor de sardanes. Durant els mesos d’abril i maig s’havien de dur a terme diferents
activitats sobre la seva vida i la seva obra musical i, a l’espera de programar-les per més
endavant, us proposem diferents enllaços sobre aquest escalenc destacat.

Sabeu qui era l’Avi Xaxu?
Josep Vicens i Juli (l'Escala, 1870-1956) va ser barber, músic i prolífic compositor. Més
conegut com a Avi Xaxu, compongué més de 400 sardanes, de les quals se'n conserven prop
de ¾ parts i d’entre les que destaquen Bona festa, Carícies, Les noies de la costa o La Roca
del Cargol, entre d'altres. La seva producció musical abastà també obres corals, sarsueles,
obres religioses, ballables per a cobla i orquestra i algunes peces de concert.
Podeu conèixer la seva biografia consultant la Vikipèdia en català:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Vicens_i_Juli
I, si preferiu veure un documental, el programa Nydia de TV3 va dedicar-li un programa
l’any 2001 (penjat el 2011). El podeu trobar a TV3 a la carta, seguint aquest enllaç:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nydia/el-compositor-josep-vicens-i-juli-lavixaxu/video/3628710/
El blog Arxivae dels Arxius de l’Alt Empordà explica la donació feta a l’Arxiu Municipal de l’Escala
de part del fons musical de l'antiga cobla La Principal de l'Escala per part de Joaquim Hostench i
Lluís Vilabrú, antics membres de l'Agrupació Sardanista “Avi Xaxu”. En aquest blog trobareu
molta informació:
http://arxivae.blogspot.com/2020/04/el-rigodo-los-voluntarios-composat-per.html

El conjunt d'arxius de la comarca han
impulsat la creació d'aquest grup de
treball per fer front comú a les necessitats
de difusió del patrimoni documental i dels
continus reptes en la gestió documental
de les diferents institucions. Arxivae és
una resposta comuna dels arxius
altempordanesos per aprofitar al màxim
els recursos disponibles per fer visible a la
societat el paper dels arxius al segle XXI.

Coneixeu e-biblio Catalunya? Voleu disposar de lectures digitals?
eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el
préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques
catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors
personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.
El servei l'ha promogut el Ministeri de Cultura i Esport amb la col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.
El servei està disponible a l’adreça https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice

Passos a fer la primera vegada que hi voleu accedir
1/ Per utilitzar ebiblio necessiteu tenir un carnet de biblioteques. No us preocupeu si no el
teniu perquè durant el confinament s’ha habilitat una eina per crear-ne un de provisional.
Més endavant us expliquem com fer-ho.
2/ Heu de registrar-vos a Argus o a Al·ladí, els catàlegs col·lectius de biblioteques de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona respectivament, on posa, a la dreta
de la pàgina, "El meu compte": http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat ( cal
que seguiu les indicacions de com ha de ser la contrasenya). Una vegada registrats a
Argus utilitzeu les mateixes dades que heu creat per accedir a ebiblio.
Si teniu algun dubte estem a la vostra disposició a biblioteca@lescala.cat
A l’adreça http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/introduccio.htm trobareu un
tutorial que explica com accedir a ebiblio i com podeu disposar de carnet de biblioteca.
#Bibliotequesacasa #JoEmQuedoACasa i aprofito per llegir. Bones lectures!!!

