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pecte a anys anteriors, tal com
va informar i celebrar la directora d'A fers Multilaterals i Cooperació, Gemma Cano.
Les dades d'inversió a la cooperació per al 2017 es van
fer públiques el 14 de febrer,
en el marc de la presentació
de la memòria de la coopera23 Febrero,
2017publició 2013-2015.
El Govern

per una memòria totalment digitalitzada,PAÍS:
que esEspaña
pot consultar al web www.exteriors.ad.
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digital ha permès
49
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Andorra
es desenvolupen mitjançant quatre vies: subvencions a ONG del

dones i les persones amb discapacitat. Un exemple d'actuació
FRECUENCIA: Diario
el trobem a Síria, on el Govern
ha destinat, per pal·liarO.J.D.:
el con- 120418
flicte, al voltant de 70.000 €, entre el 2013 i el 2015. O alE.G.M.:
Congo, 586000
on, a través d'Unicef, s'han des28%
SECCIÓN:
ANDORRA
tinat més de 120.000 € per
millorar l’estatus social de les poblacions autòctones a Lekoumou.
Màxima expectació per veure els 'youtubers'.

Andorra Telecom

L'ONCA, al Palau de la Música

Fundació ONCA

L'Escolania de Montserrat, protagonista de la gira de concerts de l'ONCA.

L’ONCA (Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra), entitat promoguda pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, inicia dijous vinent una gira de concerts en el marc de la
temporada 2017. Ho fa amb l’Escolania de Montserrat. Les dues formacions s'han unit per
interpretar una de les obres vocals més importants de Mozart: el Rèquiem.
Concretament, la gira consta de quatre concerts, el primer dels quals té lloc dijous, al Palau de la Música Catalana, una actuació que anirà en benefici del Casal dels Infants. La setmana següent, també dijous, l'ONCA i l'Escolania de Montserrat tornaran a actuar plegades, en aquest cas, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La tercera actuació serà el
divendres 31 de març, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Finalment, la gira es tancarà el diumenge 9 d’abril. Amb motiu del Concert de Rams, es farà la darrera actuació a la basílica de
Santa Maria de Montserrat.
El Rèquiem és l’última obra d'un dels compositors més importants de la història, basada
en els textos llatins de les misses de difunts. El juny del 1791, Mozart ja estava malalt quan
un desconegut li va encarregar la composició d’un rèquiem. Més tard es va saber que aquell
personatge misteriós era un enviat del comte Franz von Walsegg, l’esposa del qual havia
mort. Mozart, obsessionat amb la idea de la mort des del traspàs del seu pare, i debilitat per
la fatiga i la malaltia, va creure que el rèquiem que havia de compondre seria per al seu propi funeral. En morir, va aconseguir deixar enllestides només tres seccions de l’obra, que acabaria el seu deixeble Franz Xaver Süssmayr seguint les seves instruccions.
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Expert en equips de música i gerent de la botiga Werner

“Ara s’escolta
més música
que mai.
El so? Ja
milloraran!”

Entusiasta Els cabells platejats li donen un aire patrici i d’autoritat. Però, tot i que és un expert en equips
d’altíssima fidelitat, veu amb bons ulls que ara s’escolti més música que mai, encara que sigui amb una qualitat de so discutible
El seu pare va entrar com a aprenent a la botiga Werner que ara ell
regenta. Fa 53 anys que aconsella
els melòmans de Barcelona sobre
quin equip de música han de comprar. I ell gaudeix fent de sommelier del so.

ÀLEX
GUTIÉRREZ

Quin va ser el primer moment en
què la música el va agafar?
El dia que vaig anar al Palau de la
Música, a escoltar un concert de violí, amb dotze o tretze anys. De
Txaikovski. Em va impactar... A casa teníem ràdio i tocadiscos, però
escoltàvem música mexicana, popular, sarsuela que posava el meu
pare, però no pas música clàssica.
És temptador pensar que totes
aquestes màquines que ens acompanyen expliquen el seu intent de
recrear aquell so. Capturar-lo.
Efectivament. Per això se’n diu alta fidelitat: perquè diu la veritat. No
enganya, no menteix.

“Escoltar
música és un
plaer i, com
més bé sona,
més plaer. El
repte és, per
tant, com
provocar
més plaer ”
“La perfecció
en el so és
una cursa
sense final,
perquè no
existeix el
millor equip
de música
del món”

I aquesta recerca de la perfecció no
deu arribar mai a la meta, suposo.
És una cursa sense final: no existeix
el millor equip de música del món.
Sempre hi ha un pas més. O tornen
coses. El vinil, que va morir, ara ha
ressorgit amb més força que mai.
Perquè, en realitat, encara no hi hagut cap so que millori el del vinil.
El CD es creia etern. Ara paga el
preu de la seva altivesa.
El CD no genera soroll de fons, el
pots fer anar amb un comandament, no has de canviar de cara...
Tot són avantatges, aparentment,
però el so fatiga més que el del vinil.
¿Quan va decidir que en viuria, del
so i de la música?
És una evolució, com el client que
comença amb un equipet i acaba
amb un equipàs. Li passa al client i
em passa a mi, que vull oferir el millor. Ara aviat anirem a Munic, on se
celebra la fira més important de la
línia alta. A veure què ens ensenyen.
Escoltar música és un plaer i, com
més bé sona, més plaer. El repte, per
tant, és com millorar-ne el so per
provocar més plaer.
Espanti’m una mica. De quins
preus parlem, en la línia més cara?
Hi ha una marca holandesa de cables, no diré quina, que ven dos cables d’altaveu, de dos metres i mig
cadascun, per 65.000 euros. A partir d’aquí, imagini els components.
Fem-ho al revés i comencem per
baix. Quant costa aquest equipet
del qual parla, per iniciar-se?
Un equip es pot fer amb 300 euros
per cada peça: l’amplificador, el CD,
els altaveus i el 20% dels cables, no
se n’oblidi... Per uns 1.000 euros, ja
tens una qualitat bastant correcta.

Viguera al costat d’un dels altaveus de la sala d’audició de la botiga
Werner, al carrer Fontanella de Barcelona. PERE TORDERA

Quan veu tanta gent pel carrer escoltant música amb un mòbil i uns

auriculars que costen quatre duros
se li deuen posar els pèls de punta.
Jo soc molt positiu. Ara s’escolta
més música que mai. El so? Ja milloraran! L’important és que escoltin
música. Si no, aleshores sí que seria
un fracàs. I, en tot cas, hi ha auriculars barats que sonen molt bé. Però
és veritat que no tenim la cultura
musical que hi ha a França, Anglaterra o Alemanya, que és el bressol.
La sala també és important. ¿Algun
consell domèstic bàsic?
Evitar les superfícies planes. Que hi
ha un vidre? Doncs cal tapar-lo amb
una cortina. Allà on rebota una pilota de tennis, rebota el so. Però si hi
ha una tela, o unes fustes que absorbeixen, treus ecos i rebots. Una finestra és bonica, però quan escoltes
música val més córrer la cortina.
¿Es pot escoltar música bé des d’un
ordinador?
Veiem i escoltem en analògic, però
el senyal arriba en digital. Tots els
aparells tenen un conversor de digital a analògic. Però en podem tenir
un d’extern. Aquest trasto [assenyala un aparell], per exemple, és un
conversor. És d’alta gamma i costa
uns 30.000 euros. I amb una màquina així, podem fer que la gravació digital, si està ben feta, s’aproximi a
la qualitat del vinil.
¿Els joves, en tot cas, segueixen interessats per la qualitat del so?
La clientela nostra és la més melòmana de Barcelona. La gent del Palau i del Liceu venen tots per aquí.
Els fills d’aquests senyors escolten
música amb nivell i tenen l’oïda
educada. Però el que no té la sort de
tenir uns pares que l’hagin educat,
fa el que pot igualment. La base és
escoltar-ho bé ja des de petit, perquè després ho necessites.
Fa més de mig segle que treballa a
Werner. No té ganes de jubilar-se?
Cap ni una. Tinc 73 anys. Res, segueixo 40 anys més i em jubilo. I que
vostè ho vegi. A mi m’agrada el que
faig i tinc molta sort: tothom qui entra per aquella porta és gent que no
té problemes d’hipoteca, que està bé
de salut, que gaudeix amb la música,
que està contenta... I jo em guanyo
la vida i em donen les gràcies. És tot
positiu!
Porten 83 anys al carrer Fontanella. Molts comerços singulars han
hagut de tancar davant la pressió
de les franquícies. Com ho porta?
Això nostre és molt minoritari. Jo dic
que venem Ferraris i Maseratis, i
també alguna bicicleta. Però no venem ni camions ni tractors: no hi ha
res professional, tot és domèstic. Res
del que veu serveix per a una discoteca. I sí, la crisi és per a tothom i hem
passat uns anys durs. Però aguantem. Sap què passa? A la gent que li
agrada de debò la música, si ha de
prescindir d’altres coses, ho fa.e
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María Oruña

Dulce Pontes

Isabel Ordaz

Norman Foster

Escritora

Cantante

Actriz

Arquitecto

Si en su primera novela recuperó “historias perdidas” que le contaba su
abuela, con Un lugar adónde ir regresa con una nueva trama de intriga
policíaca al paisaje de
Cantabria.

La portuguesa, que acaba
de lanzar el disco en español y portugués Peregrinação, avanzó que este año
volverá con su nuevo
trabajo a su lugar favorito,
el Palau de la Música de
Barcelona.

“He nacido para verte sonreír”, una pieza sobre la
complejidad de las relaciones humanas, llegará al
madrileño teatro de La
Abadía, una puesta en escena que supondrá su estreno en esas tablas.

Abordó ayer en una ponencia en la feria de ARCO las
relaciones entre la arquitectura y otras disciplinas
artísticas, asegurando que
“en la creación no existe la
hoja en blanco. Todos estamos conectados”.
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València també farà un
homenatge a Clara Simó
 L’ESCRIPTORA VA REBRE
EL 20 DE FEBRER EL PREMI
D’HONOR DE LES LLETRES
CATALANES
MAR HORTS VALÈNCIA

n Acció Cultural del País Valencià i
l'Associació d'Escriptors en Llengua

Catalana volen celebrar la concessió
del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Isabel-Clara Simó, escriptora alcoiana de reconeguda trajectòria literària.
El Premi va ser atorgat el  de febrer per l'associació Òmnium Cultural, en un acte celebrat al Palau de la
Música de Barcelona, amb presència
d'autoritats valencianes i de repre-

Isabel-Clara Simó.

sentants de les Juntes Directives
d'ACPV i de l'AELC.
Isabel-Clara Simó és nascuda a
Alcoi. Com a escriptora, és autora
d'una prolífica obra, de qualitat i de
èxit popular que, a més, ha merescut
nombrosos premis, entre els qualsestan el de la Crítica dels Escriptors
Valencians, l’Andròmina de narrativa, el Jaume Fuster, la Creu de Sant
Jordi o la Medalla d'Or de la Ciutat
d'Alcoi. És també coneguda pel seu
actiu compromís amb la llengua i la
cultura, i pel seu suport a les iniciatives de promoció lingüística i cultural.
El recent reconeixement de l’en-

titat barcelolina a la seua trajectòria,
doncs, tindrà també una celebració
a València. La cita serà el  de febrer
en l'Octubre Centre de Cultura.
L'acte comptarà amb la projecció
d'un audiovisual i amb l'actuació de
Miquel Gil, i ja han confirmat la participació personalitats com els escriptors Joan F. Mira i Gemma Pasqual; el director de Vilaweb Vicent
Partal; el periodista Vicent Sanchis;
el president de les Corts Enric Morera; el vicerector de Cultura de la Universitat d'Alacant Carles Cortés; el
doctor en Ciències Bioquímiques
Juli Peretó i el pintor i escultor Antoni
Miró, entre d’altres.

Catalunya Música
Programa: Assaig general, conduit per Albert Torrens
22-2-2017
Entrevista a Elisenda Carrasco, directora del concert del cor femení Voxalba, a
propòsit del concert del cor el 26 de febrer al Petit Palau, dins el Cicle Coral Orfeó
Català. La directora parla del contingut del programa que és dedicat a composicions
corals, bàsicament contemporànies, escrites per dones compositores.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/crec-que-es-un-programa-moltatractiu-pel-public-i-un-repte-musical-molt-gran-per-nosaltres/audio/952145/

