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Música
nacional
El concertd’autors
catalansde I’Onzede
Setembre
tancael
festival Masi Mas.
Per XavierCester
La propera Diada Nacional es
preveu moguda,no debades de
motiusper a la reivindicaciói,
sobretot,l’acció n’hi ha rala pila.
Reivindicaciói aeció queno cal
reduir a r/tmbit politie, la cultura
tambéfilm de formar part. ALxi ho
creu la FundaeióMasi Masque,
conecient que no hi ha res com
predicar ambl’exemple, organitza
per segonany un concert per a
l’Onze de Setembre.
És aviat encarapersabersi la
iniciativa esdevindraen el futur
una tradició s61ida; sigui com
sigui la convocatériaés un bon
recordaturique la divulgaciódel
nostre patrimoni musical no és
una tasca exclusiva dels poders
públics. La iniciativa privada
tambéha de participar-hi, més
enlla de les circumst~.ncies
conjunturals del vergonyant
tnnxat dels pressupostos
culturals deis governs.
Concertd’aniversaris
La Diada d’enguanyes veu
afavorida per la coincidénciade
diverses efem&ides.El cinquanta
aniversari de la mortde Ricard
Lamotede Grignonser~.
recordat ambles ~atre
peh’tespastoraIs, mentreque
els 50 anys de la desaparició
d’Eduard Toldra motiva la
interpretació de cinc cam;ons
ambtextos de Sagarra,
Maragall, Salvat-Papaaqeit,

Carneri Garcés.
La soprano Marta Mathéu,
valor plenamentconsolidat que té
en aquest repertori oportunitat de
lluir al m~.xim
la sevasedosaveui
acuradamusicalitat, en sera la
int&pret, itambé protagonitzara
les peces de Xavier Montsalvatge
que ens recordenque estera en pie
centenaridel naixementdel músic
gironi. La reinterpretació que
aquest va fer
d’Elcant
dels ocells

precedirala que segllramentsigai
l’obra musical catalana més
divulgadadel segle XX,les
Candonesnegras, de les quals
Matbéun’interpretara tres ~mb
la inefable Canciónde cuna para
dormirunnegrito en
arranjaments d’Albert Guinovart.
Nosera una xifra tan rodona,
pero el 90 aniversari de la mortde
Josep Rodoredajustifica la
inclusió de la seva obra més
c~lebre, Fd virolai, mentrequeuna
altra can~óestimada, Muntanyes
del Can~gó,
sollara en la versió de
per
XavierPuig, director del concert al
Tarragona.Les canqons populars
catalanes tambéestan al centre
d’Elmirador,colorista fantasia
de JosepVila, titular de l’Offeó
Catal~.,l’altre
protagonista
d’una vetllada
que, comés obvi,
concloura amb
l’himne nacional.
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