CÀSTOR PÉREZ
Investigació i promoció

DOCUMENTACIÓ
Des de l’any 1977 ha continuat el treball de divulgació i recopilació documental entorn l’havanera
iniciat per Ernest Morató i Vigorós, ampliant el camp d’acció al cant de taverna en general.
Com a continuador de la tasca d’aquest estimat cantaire, es considera un dels seus hereus culturals.

COL·LABORACIÓ AMB CUBA
La participació l’any 1989 al Festival de Habaneras en La Habana provoca una ampliació del
camp d’investigació. Es signa un acord de cooperació amb un equip d’estudiosos cubans per tal de
potenciar la divulgació i estudi de l’havanera, per incentivar els intercanvis artístics i documentals.
Càstor Pérez consta com a coordinador dels estudis a la península, iniciant la tasca de localització,
valoració, recopilació, catalogació i estudi dels documents escampats per les diverses zones
d’interès de la península. Al mateix temps, prova d’incentivar els intercanvis artístics, tot i que de
vegades, els esforços són infructuosos.
Aquesta activitat es manté fins l’any 1995, amb la signatura d’un nou conveni de cooperació i amb
la renovació dels quadres operatius. Continua a nivell privat el seu treball, col·laborant amb les
organitzacions nascudes en el decurs d’aquest període.
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CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS I EXPOSICIONS
•

1992 Mayorga de Campos: Presentació del llibre Castilla canta Habaneras, de Teresa
Pérez Daniel.

•

1993 Mayorga de Campos: 1a Trovada de Habaneras de Castilla. Participació a una
taula rodona, amb María Teresa Linares. Joaquín Díaz, Maximiliano Trapero i Teresa
Pérez.
Montcada i Reixac (Vallès Occ.) 10è aniversari del grup L’Espingari.
Participació a una taula rodona, amb Antoni Anguela, Joan Soler Amigó i J.L.Ortega
Monasterio.
Serós (Lleida): Conferència sobre El món de l’havanera dins de les XI Jornades de
Cultura, organitzades per l’Ajuntament.

•

1998 Olesa de Montserrat (Baix Llobregat): I Mostra de l’havanera del Baix Llobregat.
Participació a un seguit de conferències amb col·loqui, i coordinació de la exposició.
Conferència amb col·loqui: L’havanera dins la Cultura Popular, a càrrec de Xavier
Orriols, Andreu Navarro i Càstor Pérez.
Exposició: 100 anys de l’havanera a Catalunya, amb material cedit pel Fons Documental
Cant de Taverna (Fons privat / Càstor Pérez) i pel Fons Fotogràfic La Bella Lola.

•

1999
Perpinyà: Conferència amb col·loqui: L’havanera dins la Cultura Popular, a
càrrec de Xavier Orriols, Andreu Navarro i Càstor Pérez.
Port au Prince (Haiti): Presentació de la conferència amb il·lustracions musicals Vol de
Gavina (aproximació a l’havanera) a càrrec de Càstor Pérez dins la Semaine Culturelle
de la Catalogne en Haïti organitzada pel Consorci Català de Promoció Exterior de la
Cultura (COPEC) i èr la Commision du 250ème Anniversaire de Port au Prince.
L’Havana (Cuba): Conferència amb il·lustracions musicals i fotogràfiques Vol de Gavina
(aproximació a l’havanera) a càrrec de Càstor Pérez dins del 14º Festival de Habaneras
en La Habana.

•

2000 Ripollet: Ideòleg i col·laborador de Cent Anys d'havaneres a Catalunya:
Exposició Aproximació a l'havanera
Conferències A l'entorn de l'havanera
Fira de l'havanera
Havaneres de Concert
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•

2001 Terrassa: Col·laborador de l'Homenatge a Josep Lluis Ortega Monasterio i guionista
de l'Antología de l'havanera.

PUBLICACIONS
•

1988 Llibret divulgatiu: Port-Bo, havaneres. Inclou tres articles:
-Les havaneres i el cant de taverna.
-Breu història dels cantaires de Calella
-El grup Port-Bo: Breu cronología

•

1995 Articles:
Records (Revista de Palafrugell: Juliol/1995)
Aproximació a l’havanera (Unió: Octubre/1995)
Passió per l'havanera (Presència-El Punt: Juliol/2001)
Llibres:
L’HAVANERA, UN CANT POPULAR
(Edicions el Mèdol – Tarragona / 1995)
Autors: Càstor Pérez, Andreu Navarro, Maria Teresa Linares i Mirna
Guerra.
Llibre oficial del II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana
(1995-1996)

COMPOSICIONS
Musicant textos de Glòria Cruz:
-Temps perdut (1986)
-Vestida de nit (1988)
Musicant textos de Antonio Serrano de Haro:
-La Habana se llama Elena (1990)
Musicant textos de Dolors Puig
-Vine (2002)
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