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El tauler català 3 Les estratègies

FERRAN SENDRA

33 Els responsables territorials de CDC, després de la reunió d’ahir a la seu convergent per preparar el ‘superdissabte’, en què es decidirà el futur del partit i el candidat del 26-J.

Metamorfosi convergent
CDC persegueix recuperar el vot de centre marcant
distàncies amb la CUP i el discurs més ‘colauista’
L’OBJECTIU
NEUS

Tomàs
Els mals auguris demoscòpics que
han anat confirmant les successives
cites electorals, el desgast d’una marca condicionada per les retallades
aplicades pels dos gabinets d’Artur
Mas i per la plaga de la corrupció personificada en el seu fundador, Jordi
Pujol, així com la competició indissimulada del seu soci de Govern,
ERC, per guanyar-li la partida en el
camp sobiranista, obliguen Convergència a reinventar-se. I aquest no és
un verb triat a l’atzar.
La majoria dels seus dirigents, començant pel mateix Mas i el seu successor en la presidència de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, són partidaris de crear un
nou partit que permeti incorporar
saba nova entre les bases i els simpatitzants. L’última paraula la tindran
els militants dissabte. Però, més enllà dels discursos, ¿en què es concretarà aquesta mutació?

«Construir un
projecte des de zero»
Per aconseguir el seu propòsit, la
cúpula planteja «construir des de
zero» una nova organització, i això implica des de modificar l’actual estructura de les sectorials fins a
veure com des de l’independentisme es pot guanyar espai cap al centre. «Som un partit desdibuixat ideològicament i això no és bo per al país», descriu un dels dirigents.
La majoria dels quadros actuals
tenen clar que no poden abandonar l’aposta que s’ha fet per la secessió. Però també hi ha qui, com és
el cas de Germà Gordó, exconseller
de Justícia i actualment diputat de
Junts pel Sí, considera que el nexe
dels diferents corrents que conviuen al partit pot ser el sobiranisme,
i no necessàriament l’independentisme.
Encara que situat als antípodes
ideològics, un dels exemples que se
citen per explicar com un partit pot
començar de nou és la transforma-
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El llast de la corrupció i les retallades, sumat a
la pugna amb ERC, marquen l’estratègia a seguir

ció del PSUC en Iniciativa, creada
el 1987 després de la decadència en
què es va sumir el comunisme català a principis dels 80. En el cas d’Iniciativa, la incorporació de l’ecologisme com a senya d’identitat també li
va permetre créixer.

EL ‘TARGET’

Tornar a atraure les
classes mitjanes
Convergència havia sigut tradicionalment el partit de referència de
les classes mitjanes catalanes. Però aquest partit ja no és el que era,
i les classes mitjanes, tampoc ho
són. La crisi, l’aparició de noves forces i la irrupció del debat sobiranista han influït en l’estratègia de les
formacions que abans dominaven
amb comoditat el tauler polític, ja
fos el català o el del Congrés dels Diputats.
CDC busca el seu espai entre
l’«esquerra dogmàtica», aquella
que, segons el tòpic (o no), se situa
per sobre del bé i del mal, i una dreta de perfil més espanyolista amb

la qual és clar que tampoc s’identifica. Que la classe mitjana és diferent de la que en el seu moment podia votar per sistema aquelles sigles
més tradicionals és evident. Un estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i la Fundació
BBVA certifica que, en nou anys
(2004-2013), 3,5 milions d’espanyols
han deixat de pertànyer a aquest
grup de població. No hi ha dades diferenciades per a Catalunya, però les
xifres d’atur (l’EPA del mes d’abril
va situar la taxa de desocupació en
el 17,4%) i de pobresa (hi ha 113.000
famílies sense ingressos) servirien
per fer-se una idea que la piràmide,
també aquí, s’ha eixamplat per la
part baixa.
L’objectiu de CDC és insistir en
el fet que les seves receptes econòmiques no tenen res a veure amb
l’anticapitalisme de la CUP ni tampoc amb els vaivens de marques en
auge com la d’Ada Colau. «Ser un
empresari no és delicte i nosaltres
no creiem tampoc en les societats
subsidiades», insisteixen a la seu
del carrer de Còrsega. La seva alternativa és la socialdemocràcia, mal-

grat la crisi permanent en què sembla instal·lada, també a nivell europeu.
El debat que hi ha ara en el si del
Govern respecte a la possibilitat
d’apujar l’IRPF a les rendes més altes és una mostra que el catecisme
econòmic de CDC tampoc és el d’Esquerra, i menys quan hi ha una cita
electoral ben a prop.

LA GESTIÓ

Girar full de l’etapa
de les tisorades
El primer Govern d’Artur Mas va presumir de ser l’únic Executiu disposat a no maquillar els pressupostos
i intentar complir amb els ferris criteris de dèficit imposats per Brusselles. L’herència del tripartit obligava
a agafar la tisora, però l’ímpetu per
retallar li va passar factura. «Segurament hem fet el que havíem de fer,
però ha semblat que ens agradava»,
resumeix gràficament un estrateg
convergent. El cert és que els ajuntaments, molts d’ells governats per
CDC, han capejat les conseqüènci-
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es de la crisi econòmica amb millor
fortuna electoral. És el que al partit
hi ha qui defineix com la gestió de les
emocions.
A aquestes altures, també s’assumeix que recolzar la reforma laboral del PP va ser un error i que l’argument que aquest partit a priori
sempre està a favor dels canvis legislatius d’aquest tipus, siguin com siguin, ja no serveix. Una altra cosa
és que CDC manté la seva defensa
del lliure mercat regulat i considera que «no totes les bates blanques
han de ser funcionaris», en referència als polèmics consorcis sanitaris
que amb tant afany va defensar en el
seu moment l’ara ja exconseller Boi
Ruiz.

ELS ESCÀNDOLS

Deixar anar el llast
de Pujol i família
«No és la corrupció, és Pujol». D’aquesta manera s’explica a la seu de
CDC com encara fa mal la confessió
de l’expresident i totes les informacions que han anat apareixent sobre els presumptes delictes comesos per la seva prole (una «organització» amb comportaments similars
als dels grups criminals, segons sosté el jutge). Pujol és el fundador del
partit i és molt difícil superar aquest
estigma per més que l’argument oficial insisteixi que s’han de circumscriure les seves actuacions il·legals a
l’àmbit estrictament familiar.
A CDC asseguren que el cas 3%,
la trama de presumptes comissions
il·legals, no acabarà en un cas de finançament il·legal del partit. També
donen per superat el cas Palau, malgrat els indicis que la justícia afirma que hi va haver «desviament de
fons», que podrien ser irregulars, de
Ferrovial al partit a través de la seva
fundació. L’ús del condicional està
justificat pel fet que sis anys després
de destapar-se l’escàndol encara no
s’ha celebrat el judici.

EL NOU EQUIP

Pendents de Mas,
atents a Turull
¿I qui serà l’encarregat de pilotar
aquesta nova etapa? Mas segueix
sense revelar quin paper vol tenir
després del congrés, però ha demostrat que el de gerro xinès no va amb
ell. El seu futur pot condicionar el
de Puigdemont, que vol implicar-se
en la renovació encara que no és clar
amb quins galons a nivell intern.
A falta de veure quina estructura
es configura, quedin-se amb el nom
de Jordi Turull, apreciat per bona
part de la direcció i que guanya
punts per formar equip amb Neus
Munté. Miquel Buch, el president de
l’ACM, és un dels preferits pels més
joves. El diputat David Bonvehí és
un altre dels valors en alça. El paper
que pot tenir Gordó és una incògnita ja que és el que fa més temps que
busca suports per liderar la nova
etapa, encara que els seus ressorts
estan més en la vella guàrdia que en
la nova. H
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EL PREAT VOT D’UNIÓ

*Barcelona i Lleida són les du

RESULTATS A
CATALUNYA EL 20-D

¿QUÈ HAUR
SI TOT EL VOT D
L’HAGUÉS

UNIÓ

65.388 vots
Barcelona 48.326
Tarragona 6.324
Girona
5.871
Lleida
4.867

0 escons

CONVERGÈNCIA

CONVERGÈNCIA (DIL el 20-D)

VOTS EL 2

567.253 vots
8 escons

48.289

(a 1.000 vots d’aconseguir un altre escó a Lleida)

CIUTADANS

22

AMB EL VOLT D’

53.156

27

ESCONS EL

490.772 vots
5 escons
(a 15.000 vots d’aconseguir un altre escó a Barcelona)

1

ESCONS AMB EL

2 (+1)

PP

418.369 vots
5 escons

(probablement, l
guanyat l’hi haurien p

Font: Elaboració pròpia

A la recerca de

CDC, PPC i C’s es disputen els 65.000 vots qu
destí arran de la renúncia d’UDC a concórrer e
RAFA JULVE
BARCELONA

Un cop confirmat per part d’Unió
que no es presentarà a les eleccions generals del 26-J, les hosts d’altres partits ja tenen tot el camp
lliure per intentar aconseguir els
vots que els democristians van obtenir als comicis del 20-D. Van ser
65.388 a tot Catalunya, 353.000
menys que el PPC, l’última força
que va aconseguir representació, i
només 22.000 més que el PACMA,
que el va guanyar fins i tot en desenes de municipis.
Però per poques que siguin, les
65.388 paperetes que va aconseguir la candidatura que encapçalava Josep Antoni Duran Lleida poden servir per remoure el tauler al
centredreta. D’acord amb els resultats dels últims comicis, almenys
un parell d’escons poden canviar
de bàndol si Convergència, Ciutadans i el PPC conquisten els electors orfes d’Unió.

El peix al cove
A la circumscripció de Barcelona
es juga una de les partides. El partit
d’Albert Rivera va treure 387.000
vots i quatre escons en les últimes
generals en aquesta província.
Li van faltar al voltant de 15.000
vots per arrabassar-li al PPC l’últim dels 31 seients que es disputaven en aquesta zona. Va ser el partit que va estar més a prop d’aconseguir-ho, d’aquí que els estrategs
de la força taronja tinguin molt
presents les 48.326 paperetes barcelonines que va obtenir Unió. Per
pescar en aquestes aigües (i també a les de CDC), Ciutadans inten-

33 Ramon Espadaler, durant una

tar mostrar a Catalunya una ima
ge menys dura en l’eix identita
–no amaga la seva espanyolitat per
evita grans escarafalls com abans
mentre que en el flanc socioecon
mic intenta seduir el catalanism
moderat de dretes erigint-se en
nou abanderat del peix al cove: p
exemple, ja fa temps que prom
ten que ells seran els abanderats e
les reclamacions sobre un nou m
del de finançament autonòmic, p
sició a la qual han renunciat els s
biranistes.
L’altra gran batalla es disputa
Lleida, on Convergència va ser la qu
va estar més a prop d’augmentar
seva representació. El partit d’Artu
Mas, llavors amb la marca Dem
cràcia i Llibertat, va aconseguir e
aquesta circumscripció 48.289 vo
i un escó, i es va quedar a poc més d
1.000 sufragis d’obtenir un altre d
putat que va estar molt rifat duran
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En l’univers del lied
Cl~ssica
JUSTOBARRANCO

E1 cicle ECHO
Rising Stars -en
qub els principals auditoris europeus nominen cada any a un
selecte grup d’estrelles emergents i les promocionen- porta
aquest vespre al Petit Palau al jove bariton alemany Benjamin
Appl, que junt ambel pianista
JamesBaillieu far~t un ampli recorregat hist6ric pel mdndels
lieder, un recorregut que inclour~ per descomptat Schubert i
Schumann, per6 tamb~ el noruec Edvard Grieg, que va adoptar
el lied comuna de les seves principals formesexpressives. I fins i
tot el jove compositordels Estats
Units Nico Muhly (1981), autor
de l’6pera Twoboys, coneg~t pel
gran pfiblic pels seus arranjamentsi bandes sonores i que s’ha
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temporanis m~s apreciats per
haver sabut renovar ambfrescor
i intel-ligbncia els gbneres classics. D’ell se n’interpretarh The
last letter, obra encarregadapel
mateix Benjamin Appl, un bariton que va tanir de mentor Dietrich Fischer-Dieskau i que ara
estudia amb Rudolf Piernay i
que entre els recitals d’aquesta
temporada inclou actuations al
WigmoreHall i el Festival Schubertiade.
BENJAMIN
APPL

El barlton
alemanycantar~
lieder de
Schubert, perb
tambg deljove
Nico Muhly
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TORROELLA DE MONTGRÍ | O.P.

Torroella de Montgrí es convertirà el cap de setmana del 20 al 22 de
maig en la capital del cant coral català amb motiu de la primera edició de L'Empordà Canta. Es tracta
d'un festival impulsat pel Cor Anselm Viola amb el suport de l'Ajuntament, que preveu prop de 20 activitats diferents entre concerts, tallers, visites guiades, i exposicions en
diferents escenaris de la vila.
Entre els plats forts de l'esdeveniment hi ha el concert inaugural,
a càrrec d'In Crescendo (guanyadors del concurs Oh Happy Day!) i
el concert del cor Jove de l'Orfeó Català. Amdues actuacions es faran a
l'Espai Ter. També destaca l'estrena
de la cantata infantil «No vola cap
vaca».
L'Empordà Canta és un projecte sorgit de la suma de moltes voluntats, explica Maria José Toledano, que coordina el festival juntament amb l'equip tècnic de l'Ajuntament. «Darrere del projecte hi
ha un equip humà capitanejat pel
president del Cor Anselm Viola,
Fonsu Margall, i seguit dels cantaires, mares, pares i col·laboradors
il·lusionats amb l'esdeveniment»,
afegeix.
Toledano comenta que L'Empordà Canta neix com una iniciativa per fer una gran festa del cant coral, que pugui arribar a tothom.
«Des de bon començament, ens
vam imaginar un festival per a totes
les edats, amb activitats professionals i amateurs, i tot amb un caire
proper. A partir d'aquí hem organitzat un cartell de concerts de primer nivell amb cors professionals,
una cantata on comparteixen escenari alumnes de l'escola CEIP
Guillem de Montgrí amb d'altres escoles de música del voltant, una trobada de cors joves a través de la Federació de Cors Joves de Catalunya,

L'Empordà Canta convertirà
Torroella de Montgrí en la
capital de la música coral
 In Crescendo i el Cor Jove de l'Orfeó Català, caps de cartell de la
primera edició del festival, que se celebrarà del 20 al 22 de maig
DdG

El cor In Crescendo farà el concert inaugural del festival, el 20 de maig.

i concerts per a descoberta dels racons de la vila amb cors de totes les
edats i tipus», comenta la coordinadora.
Toledano és també l'autora de la

partitura de la cantata infantil «No
vola cap vaca». Aquesta iniciativa
pretén fer de nexe entre els alumnes
de primària i els cantaires de cors infantils i escoles de música.

JOAN COMALAT

La cançó de bressol
en cent llengües de
Salt al ﬁlm «Bona Nit»
 Una triple exposició a Les
Bernardes té com a
protagonistes Ivó Vinuesa,
Joan Comalat i Jordi Amagat
GIRONA | DdG

La casa de cultura Les Bernardes
de Salt presenta aquest maig noves
exposicions per explorar tres grans
àmbits amb artistes locals: el treball
amb vídeo d’Ivó Vinuesa, la fotograﬁa de Joan Comalat i la pintura
de Jordi Amagat.
Tres mostres que tenen com a

ORFEO CATALA

comú denominador «la varietat
de disciplines i un equilibri entre
tres artistes consagrats al territori»,
segons el director del centre, Robert
Fàbregas.
El cineasta resident a Pontós,
Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975), que
exposa a la sala 29 m2, presenta
Bona Nit, un ﬁlm sobre la immigració des d’un punt de vista insòlit i universal: La cançó de bressol.
D’uns 15 minuts de durada, el vídeo
conté gravacions de cançons bressol de diferents nacionalitats de
Salt, un dels municipis on es parlen
més llengües.

«És l'activitat que té més volum
i és especialment motivador perquè
arribem a un grup de nens que sovint tenen la música i el cant coral
molt lluny per motius molt diversos,

L’exposició fotogràfica de Joan Comalat a Les Bernardes de Salt.

A partir de la compilació d’aquestes cançons i continguts orals,
Vinuesa traça «un retrat poètic de
barris amb alts índexs d’immigració donant veus a les dones i mares
que sovint no tenen visibilitat i són
les autèntiques protagonistes d’a-

questa història». El vídeo es pot veure de l’11 al 31 de maig.
El fotògraf Joan Comalat (Girona, 1953) trasllada l’espectador a
«un món abstracte, suggeridor,
misteriós i còsmic» a través de l’exposició Fotogramies, una mostra de

a vegades perquè fan altres activitats, d'altres perquè el desconeixen»,
explica. A banda de la música composta per Toledano, el projecte incorpora un conte de Jordi Fenosa,
il·lustracions de Marta Montañá, i
compta amb col·laboracions de
molts professors d'escoles.
Amb l'eslògan «Viu la veu a Torroella de Montgrí», la primera edició de L’Empordà Canta se suma a
la intensa activitat musical que es
desenvolupa en aquesta població
del Baix Empordà.
El Cor Anselm Viola
El Cor Anselm Viola, promotor de
l’Empordà Canta, també tindrà un
protagonisme especial, amb una exposició a la Capella de Sant Antoni,
elaborada per Albert Cucurella, un
dels seus components. El Cor Anselm Viola, precisament, és un exponent de l’evolució del moviment
coral a Catalunya. Nascut, l’any
1977 a redós de la parròquia de Sant
Genís, va ser creat per uns cantaires
que havien format part dels Orfeons
creats en temps de la Mancomunitat de Catalunya.
A poc a poc passa a ser un Cor
gestionat pels mateixos cantaires
que han gestionat la marxa de l’entitat durant 30 anys. A partir de
l‘any 2012 es van posar en marxa els
cors Niudenotes i Móndeveus per
donar un nou bri d’aire al cor i impulsar els grups infantil i juvenil.
Amb L’Empordà Canta, els organitzadors volen integrar als principals agents que impulsen l’activitat coral a Catalunya: Agrupació
Coral de les Comarques Gironines, Federació de Cors de Clavé, Federació de Corals Juvenils de Catalunya, Federació Catalana d’Entitats
Corals, Moviment Coral Català,
Federació Catalana de Pueri Cantores i el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
fotogrames que es pot visitar per
primera vegada a la Sala Bernardes
Photo del 2 de maig al 30 de juny.
Comalat fa aquesta exposició
amb objectes quotidians que ell ha
anat trobant pel carrer i les imatges
són fetes sense càmera, sense negatiu ni targetes digitals. «A través
d’una ampliadora antiga i una llum
vermella, tal com es revelava amb
les antigues fotos, he fet aquest
treball analògic», destaca el fotògraf.
El pintor Jordi Amagat (les Planes d’Hostoles, 1956) estrena a la
Sala Sant Jordi Intuïcions i Metamorfosis, una mostra on destaca la
sensibilitat fantasiosa de l’artista
per traslladar el rigor del Renaixement i la seva percepció arquitectònica. Una mena de salt al «Manierisme» per convidar el visitant a
reﬂexionar mitjançant un estudi de
l’espai i les tres dimensions. «Serien
com tastets de la meva evolució».
L’obra del pintor es pot veure del 9
de maig al 30 de juny.

Els visitants poden aclarir els
augurarà una mostra de ceràmiseus dubtes. «Els nens pregunten
PAÍS: España
FRECUENCIA:
ca polonesa. Després hi
haurà un Diario
més per les armes, mentre que PÁGINAS:
els
concert
d’homenatgeO.J.D.:
al pianista
36
87909
grans, per les cares dels guerrers.
Carlos
Gustavino.
TARIFA: 1930 €
E.G.M.: 489000
La canalla també vol saber què porÁREA: 106 CM² - 10%
SECCIÓN: GRAN BARCELONA
ten els soldats sota la roba», explica
16 Mayo, 2016
González que il·lustra el recorregut
amb anècdotes sobre el període del
primer emperador, Qin Shi Huang,
Petició veïnal per
que va unificar la moneda i els pemantenir ‘Carmela’
sos i mesures, i va manar construir
5.000 quilòmetres de carreteres, tot
a Lluís Millet
i que també va ordenar milers d’execucions, com les dels que van consCIUTAT VELLA 3 Veïns de l’entruir el mausoleu.
torn del Palau de la Música han
iniciat una recollida de ﬁrmes i
peticions a Change.org per eviVisita consular
tar que es tregui l’escultura CarEl cònsol de la Xina a Barcelona, Tang
mela de la plaça de Lluís Millet.
Heng, es declara encantat després
Els ﬁrmants al·leguen que l’obra
d’haver visitat l’exposició. «Volem
dóna més encant a la zona. De
promoure iniciatives culturals com
moment, l’ajuntament no s’ha
aquesta perquè Espanya i la Xina teplantejat mantenir-la.
nen llarguíssimes històries per compartir», diu.
Però la mostra del Coliseum és
d’iniciativa privada. «Ens va semblar una activitat molt interessant i
L’escola Entença
vam oferir als seus promotors el Cos’instal·larà a
liseum on a més a més de teatre i
música, volem oferir més exposicil’Escola Industrial
ons», afegeix Maria José Balañá, directora general de Grup Balaña. H
EIXAMPLE 3 Els alumnes de l’escola Entença s’instal·laran de
forma provisional en uns mòPER LUIS BENAVIDES
duls prefabricats que s’ubicaran
IDA JANSON
al recinte de l’Escola Industrial (Urgell, 187). Està previst que
la ubicació es mantingui un mínim de sis anys. El destí deﬁnitiu
de l’escola serà el solar de la presó Model.

Obres per connectar
el carrer de Biscaia
amb la Meridiana
SANT ANDREU 3 Ja estan en
marxa les obres per enllaçar el
carrer de Biscaia i la Meridiana a través de la plaça de la Guineu. Les reformes inclouen la demolició dels murs de la plaça i
la instal·lació d’un pas de cinc
metres d’ample. La intervenció
s’acabarà d’aquí un mes.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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L’Empord
Cantaomplir
Torroellade
cant coral
[] Laprimera
edici6delfestival,queesfar el capde
setmana
vinent, reivindicaaquesta
mdsica
cornun gran
patrimoniimmaterial
de la culturapopularcatalana
Eloi Camps
TORROE//A
DEMONTGRi
E1 cap de setmana vhmnt,
Torroena de Montgri sara
la capital catalana del cant
coral. La pr~era edici5 de
L’EmpordA
Canta, festival
dedicat a aquest tipus de
mtisica, programar~t del
divendres 20 al diumenge
22 desenes d’actuacions
de corals d’arreu de Catalunya. Irapulsat pel Car
AnselmViola de Torroella,
arab el suport de l’Ajuntament de Ton~oella i la
col.laboraci6 de la Diputaci6 i el Departament de
Cultura, L’EmpordS~Canta vol esdevenir un punt
de trobada per al movimentcoral catal~t i, alhora,
fomentar el cant coral
com una expressi6 de la
cultura popular i tradicionalcatalana. En total, m~s
d’una vintena de fo~vaacions entre cors infantils,
juvenilsi adults, i els noms
destacats d’ln Crescendoi
el CorJove del’Orfe6Catalh, passaran per To~woella.
Maria Joss Toledano,
directora artistica del festival, destacala riquesa de
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la programaci6. "En el
m6ncoral ja es fan trobades, per6 s6n m6s aviat
monotem~tiques. Nosaltres apostemper ]a transversalitat", explica. Aixi, a
L’Empot<l~ Canta es podr~ escoltar mfisica coral
clAssica, antiga, religiosa,
etc. L’objectiu de fons 6s
"donar a con~ixer la import~mia del cant coral,
molt atTelat a ]a cultura
catalana", afirma Toledano, que agracix el suport
de les federacions de cors
de Catalunya a l’hora de
muntar aquest festival
pioner i que es vol convertir en referbncia.
La presentaci6
de
L’EmpordhCanta es farS.
el divendres 20 ales 9 del
vesprea l’Auditori de l’Espal Ter arab l’actuaci5 del
jove corln Crescendo(15
17 etwos). E1 mateix dia
les 8 delvespre s’inaugura
]’exposici5 La histSria del
CorAnselmViola, a la cape]la de Sant Antoni, on
tamb(~ es facA una mostra
de federacions i agrupacions corals catalanes.
Format el 1977 amb cantalres que havien partici-

pat en els orfeons de la
Mancomunitat de Catalunya, l’agrupaci6 pren el
nomd’Anselm Viola, compositor i pedagogtorroellenc del segle xvmque va
estar vinculat a l’escola de
Montserrat.
Dissabte 22 6s el dia
m6sintens del festival. Al
matihi hanrh les trobades
de corejoves alMuseudela
Mediterr~ula (10 h) i
cors infantils al convent
dels Agustins (12 h) i una
mosVcade federacions i
agrupacionscorals catalanes an l’exposici5 sobre el
Cor Anselm~ola (a parLir
de les 10 h). La plaqa del
Mestre Pan ser~t el marc
del taller de mtisica i veu
en famfliad’l 1 a I del migdia (gratu’it). Tamb6
d’l
a l ide 5 a6 de latardaes
faran visites guiades pel
poble amb l’acompanyamerit dels Joglars de Ripollet i les Veusde] Vall~s.
Les activitats de tarda comen~;aran ales tres arab
els concerts de sobretauta
dels Cors Joves de Catalunya -federaci5 que agrupa
les entitats coralsjovesdel
pals ales Dlaces del Mes-

Coralsi escolesparticipantsdel primerL’Empord
Canta
Corsinfantils

Corals altres formacions

Corels ViroletsdeI’Escolademdsica
de
Palafrugell
Escola
dem6sica
Tutti dela Bisbal
CordeI’escoladem6sica
dela Societat
Coralel VallOs
deRipollet
CorNiudenotes
deTorroelladeMontgri
Corsjoves
Cordel conservatori
deGironaIsaac
AIb~niz
Cor5isvuitcinc
deSantFeliudeLlobregat
CotArtnoudeGranollers
CordeI’Orfe6Atl~.ntidadeBarcelona,
CotMondeveus
deTorroelladeMontgri

EL

PUNT

AVUI

~

In Crescendo
CorJovedeI’Orfe6Catal~
CorCarreras
i Dasas
dela Bisbal
d’Empord~
CorVer~elitana
deVerses
CotSotaPalaudeBlanes
CotNit deJunydePalafrusell
CotVeus
del Vall~sdeRipollet
CordeRupi~
CotScatCat’deTorrelles(Rossell6)
CortradicionalEl Vall~sdeRipollst
Cotdel Recer
deTorroelladeMontsri
CorYestheMusic
CorVeus
deI’Estartit
CoralAnselm
VioladeTorroellade
Montsri
Corde Camprodon
Sonanaixi
deTorroelladeMontgri
CotLesVoxdela Bisbald’Empord~
Cantaires
del Montsri

tre Pere Rigau, d’Emest a la trobada, faran ]a canLluchi de la Vfla. Despr6s, tata de l’obra No vola cap
a la pla(;a de la V’fiahi hau- vaca, composta per Toler~t el concert dels CorsJo- dano, escrita per Jordi Feves de Catalunya, que innosa i ambil-lustracions
terpretaran can~onsllatide MartaMontafih. La jornoamericanes que ban
nadaes clanrAarab el contreballat durant el darrer
cert delCor Jove del’Orfe6
Catal~ a l’Espal Ter (10
cm~(18.30 h). Ales 7,
mateix lloc, els alumnes 12 euros).
de 3r i ~!t de l’escola GuiDiumenge23, el Cereallem de Montgrl, juntasons portarh la mfisica coral a diversos racons de la
ment ambels corsiescoles
de mfisiea que pm~icipen localitat. Entre les 11 i les

18.30, catorze formacions
cantacan repeu%ides per
diverses places, el Palau
Lo Mirador, la fundaci5
Mascort, la fnndaci5 V’fia
Casas, el CinePeti~ i l’Esgl~sia de Sant Gehis. La
primera edici5 de UEmpord~ Canta s’acomiadar~
arab la cantada d’havaneres i cremat a chrrec dels
Cantaires del Montgrl al
pati del Museude la MeditereAnia (18 h). ¯
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CITES de la setmana
Art
TERESA SESÉ

PORTABELLA VISITA TÀPIES. En el
marc de l’exposició Antoni Tàpi
es. Col∙lecció 19551965, la Funda
ció ha programat una conversa
amb Pere Portabella, que va
mantenir una relació d’amistat
amb l’artista des de la joventut.
Tàpies va col∙laborar en alguna
de les seves pel∙lícules i va elabo
rar el cartell del film No compteu
amb els dits (No conteis con los
dedos). L’activitat és gratuïta, pe
rò és necessària la reserva prèvia
(tel. 932075862 /
reserves@ftapies.com)
FUNDACIÓ TÀPIES. BARCELONA. 17/V. 19 H

UNA MIRADA AL VELL CONTINENTE.

Torna DOCfield, el festival de
fotografia documental i fotope
riodisme que, en la seva quarta
edició i sota la direcció artística
de Natasha Christia, qüestiona
l’essència i els valors del Vell

L’AGENDA D’AVUI
Barcelona ciutat

Música
Continent. El certamen porta
per títol Lost in translation i in
clou trenta exposicions gratuïtes
en diferents centres d’art, galeri
es, centres cívics, centres de fo
tografia i altres espais culturals
de la ciutat. El tret de sortida tin
drà lloc dijous al Palau Robert,
on es presenta la col∙lectiva L’ho
me europeu, amb obres de
Michal Iwanowski, Piero Mar
tinello, Dana Popa i France
Keysern.
DIVERSOS ESPAIS. BARCELONA. DEL 19/V AL
19/VII

EL GRAU ZERO DE LES IMATGES. L’ar

tista belga Pieter Vermeersch
(1973) presenta a la Blueproject
Foundation una instal∙lació in
èdita, pensada específicament
per a aquest espai, en què refle
xiona sobre el que anomena “el
grau zero de les imatges”.

BLUEPROJECT FOUNDATION. BARCELONA. DEL
20/V AL 9/X

ESTEBAN LINÉS

MIG SEGLE DE REGGAE. La llegendà

ria banda jamaicana Skatalites fa
més de mig segle que està activa,
s’ha convertit en referència de la
música reggae pràcticament des
dels inicis. La formació, en què
no falta Doreen Shaffer, anome
nada la reina de l’ska, presenta el
seu recent àlbum Platinum ska.
SALA APOLO. 16/V. 20 HORES. 15 I 18 €

POP CATALÀ DELS SEIXANTA. Un con

cert sens dubte excepcional a
L’Auditori per presentar el con
tingut i els executants del disc
projecte La pols i l’era, concebut
i dut a la pràctica per Guillamino
i Oriol de Balanzó. Una recupe
ració actualitzada del pop català
dels seixanta, amb l’actuació de
Núria Feliu, Joan Colomo, Núria
Graham, Francesc Burull, Lita
Torelló, Martí Sales...
L’AUDITORI. 18/V. 21 HORES. 18 €

PUNK LOCAL SENSE PREJUDICIS. Pro

teínic doble concert de dues
bandes catalanes que veuen molt
clar el rock sense intermediaris.
Mentre que L’Hereu Escampa ja
fa uns quants anys que són a l’es
cena, estan cridant molt l’aten
ció els joves Power Burkas, que
s’acaben d’estrenar amb Llarga
vida al tarannà, en què hi ha
punk, garage, power pop i hard
core atapeït de saba fresca.
SIDECAR. 19/V. 21 HORES. 8 €

FLAMENC REGENERADOR. El cicle
Ciutat Flamenco torna a la cita
habitual amb l’aficionat curiós i
exigent. Entre les apostes que fa
hi ha el projecte Máquinas y fla
mencas, amb la veu d’El Niño de
Elche, el toc de Raúl Cantizano i
el piano d’Alejandro RojasMar
cos.
MERCAT DE LES FLORS. 19/V. 21.30 HORES.
25 €

IX Cursa La Maquinista per la
Integració. El centre comerci

La Maquinista, juntament
amb el Districte de Sant Andreu, organitza aquesta cur
Carrer de la República Domini
na (de 9 a 12 hores). 11 euro
Pop, Rock, Folk & Beermut.

Concert a càrrec d’Elena Oli
ver, veu i percussió, i Víctor
Aiza, guitarra, veu, percussi
baix.
Craft Barcelona. Paradís, 4 (13
hores). Entrada gratuïta.

WTF. Cita clàssica amb el jaz

coordinada per Aurelio
Santos.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20
hores). 5 euros.

Mestres del jazz. Nova sessió
d’aquest cicle dedicat a gran
mestres que han marcat la
història d’aquest estil i que,
d’una manera o altra, han
repercutit en la nostra.
JazzSi Club. Requesens, 2 (20.
hores). 8 euros.

Música en viu, swing. Concer

càrrec d’Agustí Burriel, veu,
Dave Mitchell, guitarra, Ber
nat Font, piano, i Queralt
Camps, contrabaix.
Milano Cocktail Bar. Ronda
Universitat, 35 (21 hores).
Entrada gratuïta, cal consumir

LA NIT DELS MUSEUS

DISSABTE 21/V

Torna La Nit dels
Museus, que aquest
any es durà a terme
durant el vespre i la
nit de dissabte que
ve, dia 21 de maig, a
diferents museus
de Barcelona,
l’Hospitalet, Bada
lona, Cornellà,
Esplugues, Sant
Adrià i Santa Colo
ma. Aquest any hi
ha un extens pro
grama d’exposici
ons, concerts, dan
sa, visites concerta
des, tallers i
activitats familiars
que faran de mane
ra simultània 83
museus i centres
entre les set del
vespre i la una de la
matinada.

Música peruana. Concert a
càrrec de Juliette & Afroperu
vianbcn (Kote Aguirre, tecla
Pablo Ramírez Casas, calaix
percussions, i Juliette Roble
veu).
La Caja Fuerte. Bruniquer, 57
(21 hores). Taquilla inversa.

Tango. Concert a càrrec de
Sandra Aurora & Wilfrido
Domínguez.
Gipsy Lou. Ferlandina, 55 (21.
hores). 4 euros.
Hiphop sessions. Concerts

amb Escandaloso Expósito+
Hartosopas + JP Balcazar+
Carlos Falanga.
23 Robadors. Robadors, 23 (2
hores). 4 euros.
ÀLEX GARCIA

Teatre
JUSTO BARRANCO

PEP TOSAR, EN GRAN. Pep Tosar

porta per fi un dels seus projec
tes al Teatre Nacional de Catalu
nya: Qui bones obres farà, basada
molt lliurement en L’hort dels ci
rerers, de Txékhov. Amb ni més
ni menys que onze actors, entre
els quals Imma Colomer, Xavi
Sáez i el mateix Tosar, narra la
història d’una companyia teatral
que ha d’abandonar la sala on ha
treballat els últims 40 anys. I
s’acomiadarà representant La
gavina, també de Txékhov, es
clar. Tot un cant a un teatre en
vies de desaparició.
TNC. DEL 19/V AL 12/VI

DESPRÉS DEL TERROR. Víctimes,

botxins, violència i perdó. Fer
ran Madico dirigeix a l’Espai
Lliure En veu baixa, una obra de
l’irlandès Owen McCafferty que
narra la trobada en un pub de
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Clàssica
Belfast de dos homes de mitjana
edat que van ser víctima i botxí
els anys d’atemptats terroristes a
Irlanda del Nord. Just aquella
nit, el 8 de març del 2009, Irlan
da del Nord i Polònia es juguen
la classificació per a la copa del
món i esclata la violència a la ciu
tat.
LLIURE DE MONTJUÏC. DEL 18/V AL 12/VI

SÍ... O NO. Torna a la Sala Munta
ner Per un sí o per un no, una peça
de Nathalie Sarraute sobre la ve
ritat de les paraules que ja va ser
el 2014 al mateix teatre de l’Ei
xample dirigida per Ramon Si
mó. Però si llavors els intèrprets
eren Lluís Soler i Xavier Boada,
aquesta vegada a Boada el subs
titueix Manel Barceló. Que do
nen vida a dos vells amics que,
en una conversa anodina, entren
en una batalla dialèctica amb
postures irreconciliables.
SALA MUNTANER. DEL 18/V AL 19/VI

MARICEL CHAVARRÍA

ROMEU, JULIETA... I LACROIX. El
Gran Teatre del Liceu es fica de
ple en la història romàntica per
excel∙lència, la de Romeu i Julie
ta, amb I Capuletti e i Montecchi,
de Vicenzo Bellini. I ho fa ni més
ni menys que amb dues dives
com la mezzosoprano Joyce Di
Donatto, interpretant Romeu, i
la soprano Patrizia Ciofi, com a
Julieta. I tots amb vestuari del
francès Christian Lacroix.
LICEU. DEL 17/V A L’1/VI

TOTES LES ‘GOYESCAS’. El Palau
commemora el centenari de la
mort d’Enric Granados amb al
guns dels talents espanyols més
destacats. Aquest dimecres el pi
anista Luis Fernando Pérez in
terpretarà obres de Mompou,
Albéniz i la integral de les Goyes
cas de Granados.
PALAU DE LA MÚSICA. 18/V

SEMPRE BACH. L’Auditori s’ha

proposat oferir la integral dels
Concerts de Brandenburg i de les
Suites per a orquestra de Johann
Sebastian Bach, dos compendis
instrumentals que constitueixen
la conclusió de l’obra orquestral
del Barroc i representen el tret
de sortida a les noves formes que
es desenvoluparan al Classicis
me. L’Akademie für Alte Musik
de Berlín n’interpreta aquest di
jous els concerts 2, 4 i 5 i també
les suites 1 i 3.
L’AUDITORI. 19/V

L’OBC I SHOSTAKOVICH. Vassily Si

naisky dirigeix aquest cap de set
mana l’OBC amb el repte de la
Simfonia Leningrad, de Xostakó
vitx, escrita mentre l’autor i la
seva família eren a la ciutat pa
tint el setge nazi. Música amb
majúscules per cridar contra la
guerra.
L’AUDITORI. DEL 20 AL 22/V

Jazz. Concert amb Pere Ferr

Trio.
JazzMan. Roger de Flor, 238 (
hores).

RIPOLL (Ripollès)
Ripoll, bressol de Catalunya.
Visita guiada.
Monestir de Ripoll i Centre d’In
terpretació. Plaça Abat Oliba,
(d’11.30 a 13 h). 8.80 euros.

SI DESITJA PUBLICAR UNA ACTIVITAT
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIG
DE LA VANGUARDIA, ENTREU
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WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGEN
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ipoll, la
a i l’arbre

c i Numismàtic commemora els 50
Nacional de la Llana i el centenari
ebració emblemàtica, la de l’Arbre
TEXT XAVIER

Gironins del Segle XIX

15 Mayo, 2016

Miquel Serra
Bonal
TEXT XAVIER

CARMANIU
MAINADÉ*

ROMERO

E

ny per aquestes dates a la cita amb la seva vila i a remportants fets històrics, el Cercle Filatèlic i Numismàtic
exposició general del col·leccionisme al naixement fa
ta de la Llana –de la mà del Centre d’Iniciatives i Tunari d’una altra festa molt popular a la capital del Riqual cosa han gaudit també de la valuosa col·laboració
dors de cada centre del concurs de dibuix d’un arbre
segell postal personalitzat que s’emetrà en un full glo-

e dia 21, a la Sala Abat Senjust i a les 19 hores, serà inﬁlatèlica i numismàtica, un acte en el decurs del qual
ls, mata-segells i postals commemoratives, a més de
oncurs de dibuix. Els Follets hi cantaran a continuael president de la Generalitat, Carles Pude les aude
gès,
ltra
difeta

pen:
Pere
acob
a, AnMamàtia i Jool·lecan, M.
uix. Hi
, els diurs es-

G
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Historiador i periodista

Cercle
u ofereix
mentats
ys remea nostra
a; Montsa i la tia, de Made la Fesa dels bos-

seva societat local, via col·latitats i institucions. Felicitats, doncs, i un cop més, al
esta feixuga però inestimable tasca que porta desene mig segle. ◗

ls nois es van situar allà on els van
indicar. De mica en mica, amb un
punt de timidesa, van anar treient
els instruments de la funda. Havien
arribat sense despertar l’interès de
gaire ningú, ﬁns que la gent es va adonar que
ells eren els músics.
– No són molt joves, aquesta mainada?
– Prou! Però al seu poble diuen que són
molt bons.
– Aviat ho sabrem.
Miquel Serra Bonal va néixer a Peralada el
1867 i, de jove, va començar a estudiar música sota les ordres del mestre Jaume Cervera,
que des del 1882 dirigia l’escola de música del municipi. El centre docent havia
estat impulsat pel comte de Peralada, Tomàs de Rocabertí, i, sobretot,
pel seu germà, Antoni –comte de
Savallà–, advocat, home de lletres
i responsable que a les darreries
del segle XIX aquella localitat
empordanesa es convertís en un
centre cultural de referència a les
terres gironines.
Miquel Serra va escollir el contrabaix com a instrument i; a més, es
va dedicar a la composició d’obres per
a coral, caramelles i sardanes. Quan va
haver acabat els estudis, va seguir a l’escola
de música com a docent. Als 23 anys, juntament amb altres antics alumnes del centre,
va fundar la Principal de Peralada. Entre els
membres de la ﬂamant formació hi havia el
seu germà Josep Serra Bonal, set anys més
jove que ell, que acabaria esdevenint un dels
compositors més importants del món sardanístic de la seva època.
La Principal de Peralada es va situar com
una de les millors del país de seguida. El 1894,
per exemple, va fer una sèrie de concerts als
millors cafès de Barcelona, que van enamorar la crítica. El 1902 va guanyar el premi del
concurs de cobles sardanistes ex-aequoamb
la Principal de La Bisbal i, cinc anys més tard,
van rebre el Primer Premi d’Honor. La seva
culminació va arribar el 1914, quan la Principal de Peralada va acompanyar l’Orfeó Català en una gira internacional que va dur-los
a París i Londres.
Poc després, Josep va rellevar en la direcció de la cobla a Miquel, que es va dedicar
més a la composició. Es conserven disset sardanes signades per ell. Es poden citar Cap a
la posta, Alegre festa, Bressant l’infantó, Perles del bosc, Davallant de l’aplec, Plany d’una
verge, Retorn de primavera o Guspires catalanes, que els estudiosos apunten com una
de les primeres sardanes enregistrades en
disc de la història, l’any 1908.
Miquel Serra Bonal va morir el 1922 a la
localitat que l’havia vist néixer, als 55 anys. ◗
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La Filharmbnica de Viena arriba
de forma inesperada per mar
Critica
XAVIERCESTER
BARCELONA

Filharm(~nica
de Viena
PALAUDE LA HOSICA12 DE MAIG

La posici6 de Barcelona corn a empori dels creuers ha guanyat una dimensi5 imprevista amb l’arribada
per mar de tota una Filharmbnica
de Viena. E1 conjunt 6s una de les
atraccions d’una travessia de 10 dies per la Mediterrtmia,ambinicii final a Palma, que inclou, a m6s d’assajos, sessions de cambrai recitals
de figures corn Bernarda Fink o RamSnVargas, concerts a terraferma.
Si el primer, a Livorno, estava didgit per ZubinMehta, el segon, al Palau de la Mfisica, va comptar ambel
lideratge del concertino Rainer Honeck. Tot plegat, per una forquilla
de preus que va dels 3.750 als 8.380
euros.
La sessi5 al Palau va ser curiosa,
ja d’entrada per l’hora inusual, les
deu de la nit. E1MeinScbiff3 va arribar al vespre carregat d’un p~blic
multinacional (centreeuropeu, asihtic illatinoamerich, sobretot) delerSs de fotografiar l’edifici de Dom~nech i Montaner. Els melbmanslocals van ser minoria, perqu~, tot i
que es va obrir a la venda el segon

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

pis, el concert semblava clandesti:
gens de publicitat, ni tan sols programa de mh. Aixb no va impedir
que la sessi6 fos de gran nivell.
L’ espurnejantSimfonian~Jm. 5de
Schubert va ser m6s que un simple
aperitiu, arab una orquestra que no
mostrava cap simptoma de mareig
causat per la navegaci6. La calidesa
de la corda i l’encfs de la fusta van
contribuir a una lectura din~mica
que nom6sper certa rigidesa en les
transicions podia fer lamentar l’absbncia de director. E1 clima distbs es
va mantenir en les Zigeunermelodien opus 55 de Dvorfik, ocasi6 perfecta per gaudir d’un bar/ton ben car de
veure, Thomas Hampson. E1 cantant nord-americhvacopsar a la perfecci6 el carhcter d’aquesta visi6 idealitzada de la vida nbmadadels gitanos combinant, amb un cant franc,
expansi6 i recolliment (en especial,
en la nosthlgicaAls die alte Mutter),
ben embolcallat per l’hhbil orquestraci6 de Sylvie Bodorovfi. Rheinlegendchen, del Des Knaben Wunderborn de Mahler, ens va permetre
gaudir una mica m6s de Hampson.
Les turbul6ncies postromhntiques
de la VerM(irte Nacht de SchSnberg
van ser el vehicle immillorable perqu~ la corda de la Filharmbnica de
Viena desplegu6s de forma abrusadora tota la seva opul~ncia. Va quedar clar que l’orquestra no estava de
vacances,~
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està cantant”. I Ciofi
tanjoveselsencaixen
es. Són com dos ado
osa tendra”.
no oblidar que Belli
ollir els noms dels
títol de l’obra, sinó els
cosa que dóna una
llibret de Romani re
e guerra permanent
famílies nobles més
d’amor dels joves.
“aquesta és la millor
i, més que Norma. La
ueenaquestarecorre
sa harmònica en l’or
la senzillesa la gran

e Riccardo
optat per fer
a versió del
uè a Romeu
eta una mezzo

ica, amb aquella lleu
l tràgic en què la mú
apagant... És d’una
l que encara perviu
st final abans es can
les dives volien una
a per poders’hi lluir,
naldel’òperadeVac
o comprenem: Bellini
, i va ser injustament
va confondre senzi
ica de poc valor”.
epartiment d’aquest
ha representat 24 ve
u –l’última el 1985–,
la mezzo Silvia Tro
prano Ekaterina Siu
Siragusa i Celso Albe
aper de Tebaldo, i Si
de Capelio.c
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Feliç creuer musical
FilharmònicadeViena
Solista: Thomas Hampson
Concertino director: R. Honeck
Lloc i data: MM Reisege

sellschaft. Palau de la Música
(12/V/2016)
JORGE DE PERSIA

Un desembarcament poc usual,
però molt eficaç i atractiu. Cen
tenars de turistes d’un creuer no
feien fotos a les il∙luminades fa
çanes del Palau de la Música.
Vist des del carrer semblava una
escena cinematogràfica: vestits
de nit i flaixos. En aquest creuer,
amésdeferelqueéshabitual,els
viatgers assisteixen a concerts
de la Filharmònica de Viena a
Florència i a Barcelona. A Flo
rència l’orquestra es trobava
amb Zubin Mehta i em temo
que, bé, “com que ells ja conei
xen el programa...”, però al de
Barcelona sí que hi va haver ele
ments d’interès.
En primer lloc, no hi va haver
director, algú que coordinés i
treballés a través del gest, sinó
que el mateix concertino dirigia
la peça. És ben sabut que fins i
tot, almenys a l’època de Beetho
ven, les orquestres es dirigien
des del primer violí i/o des del
clavecí. Però en aquest cas es to
caven la Simfonia núm. 5 de
Schubert (del 1816, quan Beet
hoven ja havia acabat la Vuite
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na), les Melodies tziganas de
Dvorak i Nit transfigurada de
Schönberg, molt posteriors.
Era un programa pensat, sens
dubte, des del punt de vista artís
tic, però també per optimitzar i
poder prescindir de director. Ai
xí, aquesta versió de la Cinquena
deSchubertvaresultarmoltgra
taiacceptable,jaqueésundiàleg
fluid entre fustes i corda, i en ai
xò els filharmònics de Viena són
magistrals: naturalitat, homoge
neïtat a la corda alta, uns baixos
(només 3 contrabaixos i quatre
violoncels) rotunds, i un fraseig
sobre el quan no cal dir res, ex
pressiu,musical,schubertià.Cu
riosament, Schubert va escriure
la peça pensant en la petita or
questra d’un amic amb què es
trenava algunes obres, i on ell
mateix tocava, sense necessitat
de director. Algunes de les seves
simfonies no les va arribar a es
coltar, i aquesta es va estrenar
molts anys després de la seva
mort.
Les Gipsy Songs de Dvorak,
van tenir una molt bona versió
orquestral amb la veu de Tho
mas Hampson, de bona projec
ció, encara que sense rastre de la
ductilitat que demana la partitu
ra més enllà de les notes, és a dir
sense estil. Finalment, la versió
d’orquestra de cordes de la Nit
Transfigurada, romantitzada i
amb detalls fantàstics d’aquesta
corda privilegiada dels de Viena.
Tot un privilegi.c

2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2-3

O.J.D.: 131497

TARIFA: 8400 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 332 CM² - 30%

SECCIÓN: CULTURAS

14 Mayo, 2016

la setmanade

Joan Tarrida
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Actualdirectori accionistade GalaxiaGutenberg,
unaeditorial dedicada
a publicar
tantassaigcomficci6 de qualitat,es dedicaal m6ndel llibre des dels quinzeanys,
quanva entrara ~eballaren tmaimpremta
DIUMENGE15

DIMARTS17

DIJOUS
3.9

L’editor recomana,a qui li agrada
el senderisme, aquesta calqada
que uneix Sant Salvador de Bianya i SmutPau de Segdries. "En
aquesta ~pocade l’any, la Garrotxa ~s un bon lloe per caminar",
apunta Joan Tarrida, que opta per
aquestaruta tant "pel carni en si"
com"per la possibilitat de caminar sobre una via constrtfida pels
romanscomun ramal de la Via
Augnsta, i que es conserva encara
en algnns trams",

Vol recuperar un documental que
el va impactm’,Homeland(Iraq
year zero), de12015,dirigit per
AbbasFat~del. Estructurat en dues
parts, abansi despr4sde la invasi6
de12003,diu que aquest "testimoni de la vida a l’Iraq durant els
filtims mesosde Saddami l’arribada de les tropes nord-americanes"
ajuda a entendre "que les coses
sdn molt complexesires no 6s
comens arriba a travds dels relats
establerts",

L’editor defensa que "la Funda
ci6 Mir6gs un dels millors
espais expositius de Bm’celona
rant per l’edifici cornpel lloc oJ
es troba"; i assegnlraqueun bo~
motiu per mrnar a aquest espa
dissenyatper Sert i situat en ~
vessant de Montjuic ds con~ixer "la nova mirada sobre
l’obra de Mird"que ofereix
ambla renovaci6 de la seva
col-lecci6 permanentque reuneix unes 150 obres.

’HOMELAND’
(’IRAQ YEAR
ZERO’)

FUNDAEI(~
JOAN
MIR(~

NURIA CUADRADO
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Los pianos vuelvena tomar
las callesdeCervera
conel
’MariaCanalsportacua’
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MOSICACERTAMENES

Los pianos reinan en Cervera
Unmillar de personasse atrevieron a tocar dos de estos instrumentosdurante
todo el dia [I "El MariaCasals porta cua"rinde tambi~nhomenajea granados

La figuradel compositor
leridanoEnricGranados
fue recordada
en el certamen.

Losm~spequef~os,
disfrutandode unade las muchas
actividades
de la jornada.
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SEGRE
T~.RREGA
I CERVERA
I Aquellosque se pasearon ayer pot Cervera pudieron
gozar de la mfisica del piano, o
bien escochindola o interpretindola, gracias al concurso
Maria Canals que instal6 dos
grandes pianos de cola en tres
plazas de la ciudad (Joan Salat
y Universitat, uno, y otto en la
Major). Durante toda la jornada
mils de un millar de personas se
acercaron a estos instrumentos
y los pudieron tocar. Entre las
actividades organizadas cabe
destacar el especticulo infantil
con el que la compafila Campi
Qui Pugui explic6 la obra y vida
del compositor de Lleida Enric
Granados. Coincidiendo con el
centenario de la mnerte de este
mfisico, ayer tambi6nse instal6
una exposicidn didictica en la
plaza Major.
E1 gerente del concurso Maria
Canals, Jordi Vivancos, destac6
ayer que "el objetivo es acercar
la mtisica del piano a la ciudadanla a partir de una accidn muy
participativa y transversal".
Entre los participantes habfa
los alumnos de las escuelas e
institutos de Cervera, de la escuela Ramon Fans Esteve de
Guissona, del conservatorio
de la capital de la Segarra, as/
como miembros de diferentes
entidades locales.
Este afio, la iniciativa que lleva
pot tRulo El Maria Canals porta cua, se hizo coincidir con la
8 Trobada de Pianistes de Ponent, que por la tarde interpretaron a la obra pedag6gica de
Enric Granadosen la plaza de la
Universitat. E1 certamen estaba
previsto que finalizara con un
recital de Luls Gran6.
E1 presupuesto de las actividades de Cervera de 5.000 euros
y se enmarcanen la 62 edici6n
del Concurs de Mfisica Maria
Canals celebrado hace unas semanasen el Palau de la Mtlsica
de Barcelona.
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ESPECTACLES
JOSEP VILA I CASAÑAS

DIRECTOR DE L’ORFEÓ CATALÀ I DEL COR DE CAMBRA DEL PALAU

«Me’n vaig amb la sensació de plenitud»
Diumenge passat el
sabadellenc Josep
Vila i Casañas
s’acomiadava com
a director titular de
l’Orfeó Català amb un
intens i emotiu concert
al Palau de la Música
on van interpretar
dues obres seves,
una d’elles d’estrena:
Veni Creator Spiritus,
dedicada a l’Orfeó pel
seu 125è aniversari.
CARLES CASCÓN
Dijous passat, uns dies més
tard d’aquest comiat celebrat
amb excel·lents crítiques, Vila
i Casañas atenia amablement
DS al cafè del Palau de la
Música, ja més relaxat.
Un comiat a 18 anys al front
de l’Orfeó Català!
Aquest era l’últim concert que
els dirigia, sí, però seguiré fins
el juliol, preparant el cor per
una gira per Itàlia amb la Novena Simfonia de Beethoven
[que dirigirà Daniele Gatti amb
la Mahler Chamber Orchestra]
i l’any que ve estaré com a
principal director convidat del
Cor de Cambra, així que em
queda segur un any més vinculat a la institució.
Amb quines emocions te’n
vas? Com et sents ara mateix?
Amb una sensació de plenitud.
Una plenitud sincera, d’haver
superat molts reptes i, després
d’afrontar crisis, de deixar-ho
amb una molt bona salut, tant
humana com de les institucions. Home, mai pots dir que
has fet els deures al cent per
cent, però puc dir «quina sort
que he tingut!». Nostàlgia, tristesa...? Sí, però.. encara els
veig! (somriu).
Amb el concert de diumenge
començaven, de fet, els actes
commemoratius del 125è aniversari de l’Orfeó. Ara vindran
el Réquiem de Verdi amb la
London Symphony, el de Fauré... Tot un emblema?
És una institució antiga, gran
i complexa, a nivell logístic:
té un cor professional, un cor
amateur i una escola.
A més del teu Te deum, cant
d’acció de gràcies per a cor
i mezzosoprano, diumenge era

ANTONI BUFILL

El director sabadellenc, ovacionat al concert de comiat amb l’Orfeó Català, diumenge passat al Palau de la Música Catalana
l’estrena de Veni Creator Spiritus. Una obra on creues els
versos bíblics en llatí cantats
pel cor amb textos d’autors
universals (Ramon Llull, Dante, Walt Whitman, Christine
de Pisan, sant Joan de la Creu
i Friedrich Hölderlin), i en els
idiomes originals, cantats
pels solistes. S’ha dit que,
enlloc de música descriptiva,
l’has escrita des de l’emoció i
la invocació d’uns valors...

DS
ENTREVISTA

Si altres vegades et guia més
l’estètica, aquí el punt de partida ha estat més humà que
musical. Em van donar una llibertat total i tots els mitjans
(cor, orquestra Camera Musicae, solistes..!), i et preguntes
«què vols explicar?» Jo tenia
una idea clara: una ‘reacció’
en el moment en què vivim,
amb tanta informació que ens
col·lapsa, fins i tot anímicament, amb notícies molt negatives... Arriba un moment en
què t’aïlles del món, tot i que

en aquest ‘magma’ hi ha coses boniques, és clar. Al final,
els problemes del món venen
de l’acumulació de riquesa
que nodreix els conflictes.
Com vas triar textos d’autors
d’èpoques tan diferents?
Vaig parlar amb Miquel Desclot, el meu ‘assessor literari’
habitual, em va passar molts
textos i vam anar triant. Jo parlo sis idiomes europeus, sempre m’han interessat molt les
llengües, i volia fer una obra
que no fos només per un dia,
sinó que arribés a tot arreu.
Espero –ho intentaré– que tingui més recorregut, i sempre
es podrà dir que ho ha estrenat un dels millors cors d’Europa.
Els textos s’entrecreuen, per
exemple amb el «Joy in the
ecstasy of life!» de Whitman.
Tots parlen d’actituds, de posicionament davant la vida. Són
sis llengües més el llatí, que
en fan set, un número de simbologia especial. I les llengües
comporten pau, comprensió,
enriquiment, obertura de mires... Per mi l’essència de la
felicitat humana és la comunicació.
Et substituirà a la direcció Simon Halsey
Que sigui ell és un honor i diu
molt de l’estat que deixem el

Gran director
de cors
Des del 1998 ha dirigit
l’Orfeó Català i des de
2011 també el Cor de
Cambra del Palau de la
Música Catalana. Josep
Vila i Casañas (Sabadell,
1966) és un dels més
reconeguts de Catalunya
i l’Estat, i amb una
intens treball compositiu.
Va fundar i dirigir el cor
Lieder Càmera de
Sabadell i també ha
estat la batuta de la
Coral Càrmina i el Coro
de RTVE. Com a
convidat, el Coro
Nacional de España,
l’Orfeón Donostiarra o el
Franz Liszt de Budapest.

cor. Té molt carisma i capacitat de treball, i tinc molt bona
entesa amb ell.
Els grans moments d’aquests
18 anys i escaig?
N’hi ha molts però em quedo
amb tres: The Musicmakers,
d’Edward Elgar, amb l’OBC dirigida per Franz-Paul Decker –jo
recordo flipar amb la música!–;
la gira per Itàlia i Holanda amb
Frans Brüggen amb La Creació
de Haydn; i la vivència, any re-

re any i sempre en progressió,
dels concerts de Sant Esteve.
Cada cop millors. Sempre que
ho recordo m’esborrono!
També hi ha hagut moments
difícils, sobretot un. Podem
dir que al cas Millet s’ha passat pàgina?
Portes enfora... sí. La institució ha treballat bé per recuperar la credibilitat. Però la
pàgina no està passada, deixa
una ferida interna que va fent
el seu procés. Superat, no. Assumit, en tot cas.
Com serà el teu dia a dia?
Projectes de futur?
Segueixo de professor de direcció de cor a l’ESMUC i, a
part d’aquest any de director
convidat del cor i preparant
els cantants, diguem que serà l’any en què ‘muntaré la
meva empresa’, perquè m’entenguin. Tinc el repte de gestionar el meu propi potencial.
M’agradaria se un director que
convidin arreu del món i potenciar un gènere que m’agrada:
«literatura per a cor i orquestra». I postular-me per dirigir
obres simfonico-corals.
Recordem que vas fundar i
dirigir uns anys el cor Lieder
Càmera de Sabadell.
Setze anys! Va ser la meva millor escola. És el meu cor de
l’ànima. El meu fill coral n

Enric Granados, el músic que va crear l’escola de piano moderna a Catalunya | Blog... Pàgina 1 de 4

www.barcelona.cat

Català

Cerca:

QUI SOM?

INSÒLIT

FEM XARXA

ACTUALITAT

EL TEU AJUNTAMENT

BARCELONINS

Descobreix
la ciutat

L’escena
barcelonina a la
xarxa

Les notícies de la
ciutat

Iniciatives
municipals

Iniciatives
ciutadanes

Enric Granados, el músic que va crear l’escola de piano
moderna a Catalunya
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El dia 24 de març de 1916 va morir al canal de la Mànega el músic i pianista Enric Granados. El vaixell
en què viatjava, el Sussex, va ser torpedinat per un submarí alemany. La notícia de la seva desaparició
va commocionar el món cultural i musical, no només de Barcelona i Catalunya, sinó d’arreu del món.
Amb motiu del centenari de la mort del compositor, al Foyer del Palau de la Música Catalana es presenta
una mostra de documents sobre Granados, organitzada pel Centre de Documentació de l’Orfeó Català.
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Enric Granados i Campiña va néixer a Lleida el 27 de juliol de 1867 i era el tercer fill del matrimoni
format per Calixto Granados i Enriqueta Campiña. El pare, d’origen cubà —aleshores Cuba encara era
territori espanyol—, era capità de l’exèrcit. La mare era càntabra. El fet que el pare fos militar va fer que
el petit Enric visqués els primers anys de la seva vida a Santa Cruz de Tenerife, on el pare havia estat
destinat com a governador militar. Quan Enric Granados tenia 7 anys, la família es va traslladar
definitivament a Barcelona. Va ser aquí que, quan va veure la predisposició del nen per la música, un
company del pare, Josep Junceda, que era el capità de la banda militar, li va donar les primeres
classes de solfeig. Els progressos van ser notables i ràpids i ben aviat va rebre classes de piano del
mestre Francesc Xavier Jurnet.

sants Barceloneta art itineraris llibres Ajuntament metro
exposicions eixample TIC sant martí Sant Andreu Android
atletisme rambla Les Corts fotografia Arquitectura
Somorrostro MNAC modernisme rutes

A 13 anys, Enric Granados ja guanyava diners com a pianista, i a 15 anys, quan va morir el seu
pare, va haver de posar-se al capdavant de la família i fer costat a la seva mare. Va tocar el piano en
alguns cafès per guanyar-se la vida mentre seguia estudiant a l’Acadèmia Pujol, amb el mestre
Joan Baptista Pujol, aleshores considerat el millor professor de piano de Barcelona. En aquesta
acadèmia van estudiar també altres grans músics coetanis de Granados, com Isaac Albéniz, Joaquim
Malats, Carles Vidiella o Ricard Viñes, amb la majoria dels quals va fer amistat. I amb tres d’ells, Viñes,
Malats i Albéniz, va coincidir entre els anys 1887 i 1889 a París, on va perfeccionar els estudis de
piano amb el professor Charles Bériot. Aquesta estada a la capital francesa va ser possible gràcies al
mecenatge d’Eduard Conde, propietari dels magatzems El Siglo, als fills del qual el músic havia donat
classes.

http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/destacat/enric-granados-el-music-que-va-cr... 17/05/2016
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Un parell d’anys després de tornar a Barcelona, va fundar l’Acadèmia Granados, on no només es
feien classes sinó també s’organitzaven concerts, conferències i col·loquis, i va ser punt de
trobada d’intel·lectuals de l’època. El músic va obrir l’acadèmia al carrer de Fontanella, però després la
va traslladar a la cantonada dels carrers de Girona i Casp, i l’any 1912, gràcies al suport econòmic del
Dr. Salvador Andreu, va inaugurar la Sala Granados al número 18 de l’avinguda del Tibidabo. Granados
va destacar també molt en la faceta de pedagog i va perfeccionar l’ús de la tècnica del pedal. Fins i tot
va publicar, els anys 1905 i 1913, dos manuals sobre aquesta tècnica. En morir el pianista, el seu
deixeble més destacat, Frank Marshall, va assumir la direcció de l’acadèmia, que poc després va passar
a dir-se Acadèmia Marshall, nom que manté actualment.
Granados va col·laborar amb els músics més destacats de la seva època a escala internacional, i
va mantenir també relació amb l’Orfeó Català i amb entitats com la Societat de Concerts Clàssics i
l’Associació de Música da Camera. De fet està considerat el creador de l’escola pianística moderna
a Catalunya i per la seva acadèmia van passar noms com Conxita Badia, Mercè Moner, Francesca
Madriguera, Anna March, José Iturbi, Ferran Via, Juli Pons, Baltasar Samper, el mateix Frank Marshall o
Alicia de Larrocha, que va succeir Marshall en la direcció de l’acadèmia.

A la mostra que hi ha al Foyer del Palau de la Música Catalana s’explica: “La seva obra palesa un fort
influx postromàntic i una predilecció per les petites formes, a diferència de molts compositors
modernistes coetanis. En la seva obra es percep la inspiració de compositors romàntics europeus de la
primera meitat del segle XIX”. Va composar peces per a piano, cançons, música de cambra i per a
orquestra i també obres escèniques. Entre els artistes amb qui va col·laborar hi ha Apel·les Mestres, de
qui va musicar textos.
Entre les obres més conegudes de Granados hi ha les Danses espanyoles i Goyescas, que va composar
inspirant-se en les pintures de Goya, a qui admirava profundament. Aquesta darrera obra era,
inicialment, una suite per a piano, que més endavant va transformar en una òpera, l’estrena de la qual
va tenir una certa incidència en la seva mort prematura, perquè va ser en el viatge de tornada dels
Estats Units, on se n’havia celebrat l’estrena mundial, que va ser torpedinat el vaixell en què viatjaven
Granados i la seva dona, Empar Gal. A més, es va donar la tràgica circumstància que van haver de
canviar la data i el recorregut del viatge a causa de la invitació que va rebre del president Wilson,
que va convidar-lo a tocar a la Casa Blanca; per això no van fer el viatge de tornada directe des
d’Amèrica i creuaven el canal de la Mànega amb el Sussex.
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Sembla que Granados era un bon nedador i que en un primer moment s’havia salvat, però va
llançar-se de nou a l’aigua per salvar la seva dona, i van acabar morint tots dos. La seva mort va tenir
una gran repercussió internacional. A la mostra de documents que es pot visitar al Foyer del Palau de la
Música Catalana fins al dia 3 de juliol de 2016, s’hi pot veure algun dels telegrames que va enviar l’Orfeó
Català a entitats i institucions d’arreu del món per recaptar diners per als sis fills d’entre 14 i 22 anys que
va deixar orfes Enric Granados. A les vitrines que hi ha al Foyer també es poden contemplar programes
de concerts organitzats en homenatge al músic català, entre els quals destaca en el que van participar,
entre altres, Maria Barrientos i Pau Casals i que es va celebrar al Metropolitan Opera House, a Nova
York, el mateix teatre on pocs mesos abans s’havia celebrat l’estrena mundial de l’òpera Goyescas.
La mostra inclou documents del Centre de Documentació de l’Orfeó Català, del Museu de la Música de
Barcelona, de l’Acadèmia Marshall, dels arxius de l’SGAE i d’Alicia de Larrocha i de la Biblioteca de
Catalunya.

Peus de foto: Enric Granados assegut davant el seu escriptori de vímet amb un rotlle de pianola. Autor
desconegut. Museu de la Música de Barcelona. | Retrat d’Enric Granados al piano acompanyat dels seus
alumnes. Autor desconegut. Museu de la Música de Barcelona. | El músic, al piano, acompanyat d’amics
a l’Acadèmia Granados, l’any 1910. Autor: J. Brangulí. Arxiu fotogràfic del Palau de la Música Catalana –
CEDOC. | Enric Granados recolzat en un escriptori. Foto: Studio of Novella. Museu de la Música de
Barcelona. | Les famílies Granados i Casals davant de la Vil·la Casals. El Vendrell, 1912. Autor
desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. | Acte d’homenatge en memòria d’Enric Granados al Cercle
de Belles Arts. Abril del 1916. Autor: Frederic Ballell. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. | Circular enviada
per l’Orfeó Català per informar de l’obertura de la subscripció internacional per als orfes de Granados.
CEDOC.

Twitejar

http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/destacat/enric-granados-el-music-que-va-cr... 17/05/2016

