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El cas Bárcenas, que investiga la presumpta comptabilitat B del PP, encara no té data de judici tot i que el jutge
José de la Mata va publicar la resolució d’obertura del procés el 28 de maig de l’any passat. SUSANA VERA / REUTERS

Palau, Gürtel i Bárcenas,
sense data
entre el judici del
cas Nóos està en
marxa, ¿què passa
amb els casos Palau,
Gürtel i Bárcenas (o
la comptabilitat B del PP)? En els
tres casos ja hi ha interlocutòries
d’obertura de judici oral –l’últim
tràmit processal significatiu–, però
en cap d’ells s’ha dictat la resolució
sobre l’admissió de mitjans de prova, el pas previ a assenyalar la data
del judici. Vegem-ho.
La interlocutòria d’obertura de
judici oral en el cas Palau la va dictar el 24 de juliol del 2015 el jutge
José Julián García de Eulate, titular
del jutjat d’instrucció número 30 de
Barcelona. L’escrit d’acusació del
fiscal Emilio Sánchez Ulled data
de... juny del 2013! El fiscal va tornar
a presentar un escrit idèntic dos
anys més tard, el juliol del 2015.
Quan aquests dies es llegeixen en
interlocutòries de jutges de l’Audiència Nacional definicions com “organització criminal” per qualificar
actuacions del PP, cal evocar Sánchez Ulled. I és que segons el seu escrit, en el cas Palau va desenvolupar-se una “trama criminal” i un
“pacte criminal estable” entre Convergència Democràtica i l’empresa
de projecció internacional Ferrovial per “finançar-se il·legalment”.
Aquesta trama –adjudicació de les
obres de la línia 9 del metro– tenia
un preu sota l’epígraf de “donacions”: 6,6 milions d’euros. És tal la
gravetat que destaca l’escrit, resumit en la interlocutòria de judici
oral, que 15 seus de CDC estan embargades des del maig del 2015 per
assegurar el pagament de la respon-
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sabilitat civil en cas de condemna.
Però, esclar, el judici s’ha de celebrar. I no hi ha data. Fonts judicials
assenyalen que la causa és al jutjat
d’instrucció número 30 de Barcelona i que l’Audiència de Barcelona no
acaba de rebre-la. Una vegada arribi
a l’Audiència, es dictarà una interlocutòria d’admissió de proves i, a continuació, es fixarà la data.
A l’Audiència Nacional, a Madrid,
les instruccions dels casos Gürtel i
Bárcenas estan acabades. L’obertura de judici oral del primer, per part
del jutge Pablo Ruz, data del 5 de
març del 2015, mentre que la resolució del segon, del jutge José de la Mata, es remunta al 28 de maig del 2015.

Terminis
El més probable és que el cas
de la comptabilitat B del PP
es jutgi a finals d’aquest any
Què passa? En el cas Gürtel –la
investigació va començar a la Fiscalia Anticorrupció el 2008– s’acusa
Francisco Correa, Luis Bárcenas i
39 persones més. La recusació de
dos membres del tribunal de la secció segona de la sala penal de l’Audiència Nacional es va resoldre el 30
d’octubre, amb la decisió d’apartar
Concepción Espejel i Enrique López per les seves relacions amb el PP
i encara no hi ha hagut resolució sobre la data de judici.
La citada secció segona de la sala penal ha d’admetre els mitjans de
prova i, a continuació, la secretaria
ha de concretar la data. La idea que
el judici pugui celebrar-se la prime-

ra meitat del 2016 sembla superada i el més probable és que no hi hagi judici fins a finals d’any.
Ens queda el cas Bárcenas. Divendres passat, dia 29, també van
ser apartats del tribunal els jutges
Espejel i López, per la seva relació
amb el PP, que ha sigut declarat responsable civil subsidiari en aquesta
causa. Per tant, ja es poden admetre
proves i fixar la data.
El paper de Mariano Rajoy

L’admissió de proves pot semblar
un simple tràmit, però no ho és. En
el cas Gürtel, per exemple, l’acusació popular ADADE (Associació
d’Advocats Demòcrates per Europa) proposa que declari com a testimoni el president del PP, Mariano
Rajoy, ara president en funcions. El
líder dels populars no va ser cridat a
declarar com a testimoni ni en el cas
Gürtel ni en el cas dels papers de
Bárcenas. El jutge podia haver-li enviat a la Moncloa les preguntes perquè el president contestés, però finalment no ho va acabar fent.
En el cas dels papers de Bárcenas
van declarar com a testimoni tots
els secretaris generals del partit:
Francisco Álvarez-Cascos, Javier
Arenas, Ángel Acebes i María Dolores de Cospedal. Tots menys un: Rajoy també va ser secretari general i
figura com a màxim perceptor de
sobresous en la comptabilitat B.
Els magistrats, doncs, hauran de
resoldre aviat si s’admet la declaració de Rajoy. No saben, esclar, si en
la data dels judicis, previsiblement
la segona meitat d’aquest any o primers del 2017, serà president del
govern espanyol.e

L’incert escenari polític espanyo
Partit Popular a endurir les seves
lles contra la corrupció. L’opera
ha suposat la imputació de la prà
del grup municipal del PP a l’A
València, ha fet que la direcció d
hagut de prendre mesures, co
d’una gestora, per intentar salva
ge. Immers en una greu crisi d
la direcció estatal del PP consid
tolerar cap tipus de declaració
una idea de tebior amb la corrupc
motiu, el canvi en el to sobre l’ex
València, Rita Barberá, ha sigut
una setmana el mateix Mariano
bre ella que era una persona que
ja que de moment no estava inv
diverses veus van decidir marc
amb l’actual senadora. Fins i to
va dir que el partit actuarà amb e
qualsevol altre militant”, i va de
possibilitat d’expulsar-la del PP
l’acta si finalment resultada im

Barberá nega “finançament il·

Aquesta pressió va fer que final
hagués d’explicar-se. Al vespre
nicat, va assegurar que durant la
es va “falsejar” cap contracte,
“comissions ni desviament [de
blics] a finançament il·legal”. La
plicació en la trama de blanque
ons de la seva germana –que va
de gabinet al consistori– i el tes
exassessora del grup municipa
assegurar a la Guàrdia Civil que
donar els 1.000 euros que li va de
tit abans de les eleccions muni
pensava que “clarament era blan
pitals– fan que cada vegada men
PP pensin que l’exalcaldessa p
totalment al marge del que p
Ajuntament. Per aquest motiu
partit, com el portaveu al Congré
nando, o la presidenta del PP va
Bonig, van reclamar a l’exalcald
explicacions sobre la situació q
la imputació dels regidors del se
seu cercle estret de col·laborad
denta de Madrid, Cristina Cifuen
entreveure que hauria de deixa

Gairebé tots els regidors del gove
estan imputats per blanqueig. DAN
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«No he sentit mai
la competència»
JUAN DIEGO FLÓREZ Tenor, porta la cançó popular italiana al Palau
MARTA CERVERA
BARCELONA

La veu privilegiada del tenor peruà
Juan Diego Flórez (Lima, 1973) tornarà a sonar avui al Palau de la Música Catalana en un concert d’àries
d’òpera i música popular italiana,
amb clàssics com Arrivederci Roma i O
sole mio, que ha gravat en el seu novè
disc en solitari. Feia 10 anys que el tenor belcantista de referència no actuava al Palau.
–¿Què ha determinat l’elecció del
programa?
–Per una part hi ha les ganes de presentar el meu últim disc, però sóc
conscient que no puc cantar només
això. Sóc un cantant d’òpera i m’agrada anar variant el repertori. En aquesta ocasió, a la primera part cantaré
àries de Gounod, Massenet i Mozart.
Fa temps que no interpreto res de Mozart i tenia certa nostàlgia. A la segona, cançons italianes i Rossini.
–Sempre ha brillat en la seva carrera.
¿Va néixer amb estrella?
–He tingut bona estrella, ho admeto.
Però tot té una base i la meva és la preparació que vaig adquirir quan vaig
entrar a estudiar al conservatori. Això em va permetre poder aprofitar les
oportunitats quan van arribar.
–A aquestes altures, ¿hi ha alguna cosa que l’espanti?
–No m’espanta res. Vaig començar
molt amunt i sempre he hagut de
mantenir el llistó alt, així que m’he
acostumat a un ritme de treball fort.
La pressió és una cosa que porto incorporada des que vaig començar, forma part de mi des que vaig deixar el

Perú el 1993 per anar a estudiar a Filadèlfia.
–El 2011 va fundar Simfonia pel Perú,
fundació que ajuda al desenvolupament de nens i joves humils a través
de la música i que ha rebut el premi del
Fòrum Econòmic Mundial.
–Bé, que hagi sigut premiada no significa que deixi d’haver-hi problemes i dificultats. En aquests quatre
primers anys hem realitzat una bo-

«He tingut bona
estrella, però tot té
una base i la meva
és la preparació
que vaig adquirir
al conservatori»
na feina, però no ens podem relaxar.
La música és un element integrador
molt important i s’ha d’ampliar la seva influència al món. Està comprovat
que la música et fa més bon estudiant. En el futur hem d’ampliar la nostra influència als col·legis i s’han de
desenvolupar més totes les possibilitats que ofereix el format digital.
–¿Com ha canviat el món de l’òpera
amb la tecnologia?
–La tecnologia és vital. A mi m’ajuda

perquè em permet accedir amb facilitat a qualsevol versió. També la utilitzo per gravar-me en les meves representacions amb un petit dispositiu
que porto a la butxaca. Després, acostumo a escoltar-lo per adonar-me de
possibles errors i millorar.
–A Barcelona coincidirà amb Gregory
Kunde, amb qui ha cantat diverses
vegades. En aquesta ocasió, actuen
en llocs diferents. ¿Hi ha molta rivalitat entre vostès?
–En absolut. És un amic. Vam coincidir al Festival de Pesaro cantant Otello.
I una altra vegada quan vaig cantar
l’òpera de Rossini a la Scala.
–¿No hi ha tanta competència en la lírica com es comenta?
–Jo no he sentit mai la competència.
De fet, en la meva carrera, durant
molt temps no he tingut competència, sobretot en Rossini, encara que
ara ja hi ha més cantants rossinians
molt bons.
–¿Les enveges són pura llegenda?
–Potser n’hi ha més entre sopranos
i mezzos. El que sí que abunda són
els problemes que els cantants joves
tenen amb els directors d’escena i
d’orquestra. Com que són joves i estan més indefensos, alguns descarreguen en ells les seves ganes de lluirse ells mateixos i el seu poder davant
els altres.
–¿Quins són els seus pròxims reptes?
–A Salzburg m’espera Il templario, d’Otto Nicolai, i he de preparar Werther, de
Jules Massenet, i Els hugonots, de Giacomo Meyerbeer. Tinc molt per estudiar. H

Gregory Kunde (esquerra)
i Juan Diego Flórez, amb
Olga Peretyatko, durant una
funció de l’‘Otello’ rossinià
a la Scala, l’estiu passat.

ESTRENA DE LA COMPANYIA CIRCO DE LOS HORRORES

Llucifer obre el ‘Cabaret maldito’
3El xou que arriba al Port Vell combina números circenses, humor i confessions sexuals
OLGA PEREDA
MADRID

Benvinguts a la casa de Llucifer, un
regne de la luxúria només apte per
a adults pel qual desfilen pallassos
transvestits, nans viciosos i madames depravades, entre altres éssers.
Som a Cabaret maldito, el tercer espectacle de la companyia Circo de
los Horrores, que desembarca avui
al Port Vell de Barcelona, on estarà
fins al 13 de març.
El mestre de cerimònies és Llucifer, àlter ego de Suso Silva, creador de la companyia. «Als espectadors els intento atraure al meu
costat fosc. Ofereixo sexe, luxúria,

fama i poder a canvi que em venguin la seva ànima. L’infern no és
un mal lloc per viure: no hi ha normes ni polítics. Només pecats capitals. S’ha de viure intensament perquè el temps és or», diu aquest gallec de 54 anys que va iniciar la seva
carrera com a mim i que sempre ha
defensat la revitalització del circ (el
2003 va obtenir el Premio Nacional
de Circo). «Des dels anys 80, jo ja sabia que el circ s’havia d’actualitzar.
S’ha d’atraure els joves, donar-los
coses diferents, humor i escenografia. Alguna cosa diferent del que és
tradicional. Transportar-los a un altre món», afegeix.
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«S’ha d’actualitzar
el circ, atraure els joves
donant-los coses
diferents», explica el
director, Suso Silva

Després dels dos espectacles anteriors (Circo de los horrores i Manicomio), Cabaret maldito (un gegantesc
espectacle on treballen uns 30 artistes a la carpa i 15 persones més a fora) és un «xut d’adrenalina», en paraules del director. «El públic ha de
venir amb la ment oberta. Perquè
som bàrbars i els rebentarem a rialles. La meva missió consisteix a desinhibir la gent. Per a això, trec un
confessionari negre on parlem de
tot, incloses les tendències sexuals.
La reacció de la gent és sorprenent.
Tenim una legió de fidels espectadors. Els que són nous triguen més a
entrar en el xou, però al cap de pocs

Presentació dels personatges de
‘Cabaret maldito’, ahir al Port Vell.
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«Vaig ressorgir
gràcies a Rossini»
GREGORY KUNDE Tenor, protagonitza al Liceu l’‘Otello’ rossinià
M. C.
BARCELONA

El veterà cantant nord-americà Gregory Kunde (Kankakee, Illinois, 1954)
torna avui al Liceu. Després de brillar
l’estiu passat amb l’Otello de Verdi a
Peralada, el tenor demostrarà la versatilitat de la seva impressionant veu
interpretant el gelós moro a l’òpera de Rossini en versió concert. Molt
pocs cantants posseeixen aquesta
capacitat per adaptar-se a registres
tan diferents. Aquesta vegada, l’Orquestra del Gran Teatre estarà dirigida per Christopher Franklin i comptarà amb un sòlid repartiment, amb
Jessica Pratt (Desdèmona), Dimitri
Korchak (Roderic) i Yijie Shi (Iago), entre altres. Només se’n celebraran dues funcions, avui i el 6 de febrer.
–Entre la famosa versió de Verdi i la
menys representada de Rossini, ¿alguna preferència?
–Disfruto molt amb totes dues. No sé
per què molta gent tendeix a pensar
que la de Rossini és més fàcil. Vocalment suposa un repte. Amb l’Otello de
Rossini passa el mateix que amb les
seves òperes El barber de Sevilla i la Cenerentola: semblen fàcils de cantar però no ho són en absolut. En el repertori belcantista cada òpera té trampes i obstacles que has de superar. La
coloratura és un art. Rossini no té res
de fàcil.
–¿Quant li deu a aquest compositor
i a aquesta obra, que va significar el
principi del seu renaixement com a
cantant el 2007?
–¡Uf! Rossini ha format una increïble
part de la meva vida durant 20 anys.
Encara que no de manera exclusiva,

JORDI COTRINA

em vaig dedicar a la seva música en
cos i ànima. La meva carrera va ressorgir gràcies a ell. Li dec molt a Rossini, ha sigut un compositor clau per
a mi.
–La seva vida ha estat plena de reptes i no només en l’aspecte artístic.
Ni el càncer que li van diagnosticar
el 1994 va frenar la seva carrera. Recentment tampoc ha permès que un
turmell trencat l’apartés del seu de-

«El meu cervell està
cada vegada més
saturat, però encara
conservo espai
per afegir-hi alguns
papers més»
but com a Samsó a València. La seva
vida és de pel·lícula…
–He tingut una vida increïble, sí. El
camí recorregut fins ara ha sigut impressionant i, la veritat, tinc ganes de
veure què em depara el futur. Hi ha
material per rodar una pel·lícula, sí.
¿M’ajuda a buscar productors? Em
pregunto qui podria interpretar-me.
–¿Cantar una òpera en concert resta màgia?
–Sempre és millor veure una òpera

minuts entenen de què anem i ho
disfruten», explica Silva, que té tres
espectacles ara mateix de gira per
mig món, des dels Estats Units fins a
l’Amèrica Llatina, passant per Europa. «El truc està que fem teràpia de
riure. Ens riem de tot. Dono molta
canya als espectadors. I també a mi
mateix», afegeix Silva, que està una
hora per maquillar-se com a Llucifer.
Amb una estètica molt cuidada, Cabaret maldito té la seva força
en la paraula. Però també en l’aspecte purament físic, en uns números circenses molt potents que inclouen des d’un tango amb patins
fins a contorsions inimaginables.
«Compte, no som el Cirque du Soleil», adverteix el creador de la companyia.
/ En el seu pas per
Madrid, el xou ha omplert cada dia
les 800 butaques de la carpa. «El nostre secret són els preus assequibles.
Per això tothom ve a veure’ns. La
PLE CADA DIA
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escenificada, però he cantat l’Otello de
Rossini en concert abans i funciona
molt bé. A més a més, al Liceu comptem amb un magnífic repartiment.
–En els últims cinc anys ha incorporat 15 rols nous al seu repertori. ¿Quin
és el secret?
–El meu cervell està cada vegada més
saturat però crec que encara conservo espai suficient per afegir-hi alguns
papers més.
–L’experiència és un grau, i mantenir
la reputació, un deure. ¿Com gestiona la pressió?
–Amb una carrera de 30 anys, l’experiència precisament és el que m’ajuda a disminuir la pressió. Com més
has viscut, més fàcil és entendre determinats personatges. Després de
cantar Manon Lescaut m’espera Idomeneo, que vaig cantar per última vegada fa sis anys. L’òpera parla de la relació d’un pare amb la seva filla. No ho
pots abordar igual si saps el que això
significa.
–¿Quant temps més el veurem cantant l’Otello rossinià?
–Penso deixar de cantar Rossini durant un temps, així que qui vulgui
sentir-me que ho aprofiti ara.
–Mentre vostè canti al Liceu, el seu
col·lega Juan Diego Flórez serà al Palau. ¿Són tan amics com ell diu?
–Sens dubte. Per sort, tinc molts
amics en el món de l’òpera, tots tenors. Tinc molt bons records de les
vegades que hem coincidit. L’última
vegada va ser a la Scala de Milà l’estiu
passat. Amb l’Otello de Rossini, precisament. H

crisi econòmica tan brutal que ha
tingut Espanya no l’hem notat gaire, però, precisament, perquè ens
hem adaptat a la butxaca dels nostres espectadors. I això que, de cada
entrada, el 21% és per a Hisenda»,
subratlla el director, que demana al
ministre Cristóbal Montoro que vagi a veure l’espectacle. «El posaré al
confessionari i li preguntaré pels
seus pecadets», riu, i afegeix que a
qui no li agradaria veure a la carpa
seria cap membre de la Conferència
Episcopal. «Quin horror. Aquests sí
que fan por». Malgrat tenir Llucifer
com a mestre de cerimònies, Cabaret maldito no és un muntatge irreverent. «No fem cap al·lusió a l’Església», adverteix.
Silva ja està pensant en el següent espectacle que muntarà, del
qual no dóna ni mitja pista per temor al pirateig. Es confessa com un
addicte al seu ofici, encara que ell
(que viu en una caravana, amb la seva família) no ho anomena feina, sinó «una manera de viure». H

evitarho són clares: les autoritats
hand’alliberarlasevamare,queés
a la presó acusada d’assassinat.
Pierre Lemaitre (París, 1951) va
guanyar el Goncourt el 2013, però
fins aquell moment era conegut
per les seves novel∙les policíaques,
que havia començat a publicar
tardanament, el 2006. A Rosy &
John, de fet, hi ha una referència
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entre les seves obres dites
projecte nou i formidable. Al
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gaire i en què he
mateixos temps”. Admet que
de fer una mirada escèptica”.

nister de Joc de trons. No m’hi vull
ficar, però és l’ideal, el que jo es
colliria”.
Lemaitre està a punt de publi
car a França Trois jours et une vie,
sobre un delinqüent de 12 anys, i
prepara la segona part d’Ens veu
rem allà dalt, “un homenatge al
comte de Montecristo, una histò
ria de ruïna i revenja ambientada a
la França dels anys trenta”.c

L’allegro i adagio anteriors van
deixar veure un color perlat, un
bon joc de sonoritats sobretot
en el segon, tot i que amb algunes
dificultats en la gestió de la mà
dreta evident en el primer. Una
arrencada a tempo accelerat i
deixant de banda la meitat de les
notes va sorprendre en el rondó,
amb una resposta molt profes
sional d’orquestra i director, que
van mantenir la calma i la se
qüència, i no va ser un error
circumstancial (de memòria,
muscular...), sinó que en la re
petició va fer el mateix. De mo
ment incomprensible... El direc
tor Semyon Bychkov va establir

particular vents (oboè, corn an
glès, clarinet, fagot...) i en especi
al la corda, que al final, ben dota
da amb un concertino excel∙lent
(Vesko Eschkenazy) i el seu solo,
va emocionar.
Altres passatges van deixar
veure la transparència i la cor
poreïtat i definició del so de vio
lins, violes i violoncels, amb una
exposició de la frase amb total
claredat de plans i dolçor. El
treball de Bychkov va ser molt
sensible, conscient de la qualitat
dels seus músics, i va saber jugar
amb els relleus i sobretot amb
les tensions de la frase en un emo
tiu final.c
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Fins i tot els millors...
Royal Concertgebouw
Orchestra
Solista: JeanYves Thibaudet,

piano
Direcció: Semyon Bychkov
Lloc i data: Palau 100. Palau de la
Música (31/I/2016)
JORGE DE PERSIA

És una de les millors orquestres

del món, sens dubte, tot i que amb
aquests elements els programa
dors haurien d’estar més atents,
perquè un concert d’aquestes ca
racterístiques no pot presentar
errors d’aquesta envergadura. El
pianista JeanYves Thibaudet va
fer una versió molt pobra del
Concert núm. 5 per a piano de Be
ethoven. És un pianista amb molt
bons antecedents, però la seva
versió de l’últim moviment va
deixar perplex més de mig Palau.
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un discurs orquestral sensible,
amb llibertat i expressiu, i ac
cents molt adequats.
El programa es completava
amb Una vida d’heroi, de Richard
Strauss, una obra ideal per al lluï
ment orquestral, que va comen
çar amb massa volum en els
vents, alhora que s’exposava el
tema de l’heroi, circumstància
aviat corregida, ja que una de les
bones particularitats de la versió
va ser el respecte i el relleu
dels punts d’atenció del desenvo
lupament a l’immens bosc or
questral. I en aquestes circums
tàncies les diferents seccions
van lluir la seva gran qualitat, en
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CONCERT BENÈFIC l La Setmana Santa i l’església de Santa Maria acolliran novament aquesta obra
que composà Benet Andreu, que fou tradicional entre 1878 i 1935 i que Lluís Sintes ha tret de l’oblit

La tradició
del ‘Miserere’
torna a Maó
I.P.D.R.

El «Miserere» de Benet Andreu
(1803-1881) tornarà a sonar aquesta Setmana Santa a l’església de Santa Maria de Maó. Serà per segona
vegada de forma consecutiva, després que l’any
passat es recuperés
aquest cant que va ser
tradicional de 1878
a 1935, en una
actuació a benefici de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer.
El baríton
menorquí Lluís
Sintes, en la seva
faceta d’arqueòleg
de la música, ha treballat els darrers
anys en la recuperació d’aquesta obra
que, com explica, es
va començar a interpretar coincidint amb
el buit que es va produir quan es deixà
d’organitzar la Processó
de la Sang. «Va ser quan
Benet Andreu i Pons va
compondre ‘Miserere’,
que es va incorporar al
Dijous Sant» a Maó.
Sintes recorda que «és una
obra molt actual i de línies molt
ampul·loses» i, alhora, «austera però
d’estil italià, segons la moda de l’època». Una composició pensada per
ser interpretada per un conjunt
reduït, format per veus masculines

i músics, i que té en l’harmònium
el seu tret més característic. I és que
Andreu va incorporar a l’obra la
musicalitat d’aquest instrument,
del que avui n’hi ha un exemplar a

Projecte. Lluís Sintes, qui recuperà «Miserere» amb un concert
al Palau de la Música (Barcelona, 2014), amb José Pons (AECC), Joan
Llull (Cor Sant Antoni), Victòria Riera i Tomé Olives. ● FOTOS JAVIER COLL

Aquest
harmònium
és de 1867 i, segons Sintes i Tomé Olives, ben podria ser l’original
de l’època de Benet Andreu.

El Consell agilitza les
ajudes per a l’edició
de llibres en català
REDACCIÓ

El Consell ha tret la convocatòria
d’ajudes per a l’edició de llibres en
català, una línia per a les obres
publicades el darrer any i que presenta com a principal novetat l’esta-

bliment d’una fórmula oberta, amb
l’objectiu de què els editors coneguin l’abast de l’ajut amb anticipació, per tal que puguin realitzar els
projectes amb major seguretat.
El Butlletí Oficial de les Illes
Balears de 28 de gener ha fet efec-
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tiu l’anunci d’aquests ajuts, que
podran ser, com a màxim, de 1875
euros per sol·licitant, en funció
dels requisits que compleixi. En
total, la institució insular destina
a aquest capítol un màxim de 7.000
euros.
Aquestes subvencions són per
a obres publicades entre el 16 de
novembre de 2015 i el 30 d’octubre d’enguany, i el termini per presentar les sol·licituds acabarà el
30 de setembre. Hi poden optar
els treballs en català editats a Menorca, d’autors residents a l’Illa, o
aquells amb una temàtica d’especial interès per a Menorca.

la mateixa parròquia de Santa Maria.
I «no ho podem garantir, però creim que es tracte del mateix que
s’utilitzà en temps de Benet
Andreu», diu Sintes, basantse en la seva antiguitat, ja que
es va construir el 1867.
A l’obra, l’harmònium proporciona «un acabat» perfecte per als instruments que hi
participen, gràcies al «color de
timbre tan bell» que té.
«Miserere» tornarà a interpretar-se el Dimarts Sant, el 22
de març, a les 20.45 hores, a
benefici de l’AECC. Serà amb la
participació de quatre cantants
solistes, la mezzosoprano Victòria
Riera en el paper de tiple (que antigament interpretava un fillet), el
tenor Jaume Olives, el baríton Lluís
Sintes, i el baix baríton Joan Caules,
qui s’estrenarà en aquesta obra.
Enguany s’amplia un poc el nombre d’instruments, per superar els
deu de l’any passat i aconseguir que

guanyin presència. Així, està confirmada la participació de Júlia
Camps, Alba Seguí o Miquel Gonell
(aquest, amb un solo de gran dificultat) amb els seus violins, de Pere
Pelegrí i Óliver Vinent al violoncel
(amb un altre solo destacat), Clare
Henderson i Camila Tudurí amb les
violes, i Jaume Coll al contrabaix. A
l’harmònium hi haurà Tomé Olives.
Completen l’equip uns catorze
cantaires de la secció masculina
de la Coral Sant Antoni, dirigits per
Mertxe Orfila. El president del cor,
Joan Llull, afirma que per al grup
és una obra molt «interessant que
ens agrada molt i amb la que xales
molt ja als assajos». Segurament,
per «l’alegria» que transmet.
L’actuació la dirigirà Josep Mercadal i serà a benefici de l’AECC.
El donatiu, de 6 euros (hi haurà
fila 0), serà per als tallers de l’entitat a Maó, per als seus usuaris, per
als pisos a Palma i, sobretot, per a
la investigació contra la malaltia.

BlRlE lU lS l
DELIMITACIÓ ARQUEOLÒGICA
El jaciment de Montefí, Calascoves i els talaiots de
Torellonet ja tenen definit el seu entorn de protecció
◗ El Consell ha declarat de forma definitiva la delimitació dels entorns de diferents zones arqueològiques. Això és, de les de Calascoves i del Castellet de Calascoves, a Alaior, del poblat talaiòtic
de Montefí, a Ciutadella, i dels monuments anomenats talaiots de
Torellonet Vell, a Maó. En el primer cas, la zona delimitada comprèn la necròpolis costanera i part dels barrancs de Son Domingo i de Biniedrís; en el segon, els 43.187 metres quadrats que el
Consell va adquirir de Montefí; i en el recinte de Maó, inclou el
talaiot més monumental de Menorca.
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Juan Diego Flórez: “No me importa
que me etiqueten como belcantista”
El tenor peruano regresa al Palau de la Música con un repertorio de
contrastes: arias de Mozart, Gounod y Massanet y canciones
napolitanas
BLANCA CIA

Barcelona - 2 FEB 2016 - 16:59 CET

Juan Diego Flórez, el tenor peruano que actuará en el Palau de la Música

Hace once años que no pisa el Palau de la Música, un largo período de tiempo para
un tenor que se prodiga por el escenario del Liceo de Barcelona y también en el
festival de Peralada. Juan Diego Flórez, uno de los fenómenos de voces
latinoamericanas, vuelve al “templo del concierto”, como él lo califica, con un
repertorio que conquistará a un público, muchas veces entregado, como lo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/02/catalunya/1454427688_185786.html
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evidencia que las entradas se agoten en tiempo récord, como ha sucedido en el
concierto de este miércoles. Un recital con dos partes bien diferenciadas: una
primera con arias mozartianas –que se han incorporado a su repertorio- y las más
habituales de Charles Gounod y Jules Massenet y una segunda con la música
popular napolitana -que centra su último disco, Italia- y con el broche final de dos
de sus compositores fetiche: Gaetano Donizetti y Gioachino Rossini.

“Se podría decir que la primera parte es más lo mío”, explica en una entrevista
telefónica en la que la voz del tenor suena ligera, aterciopelada. Sin pista alguna
de los registros que alcanza, por ejemplo, en sus aclamados do de pecho. A Flórez
no le molesta, en absoluto, que le etiqueten como tenor belcantista o lírico ligero
con un repertorio amplio desde Rossini, Mozart hasta la ópera francesa
romántica: “No me molesta nada porque es conforme con lo que yo canto”,
aclara. Un repertorio que le ha marcado tanto que a veces cuesta verle en otro
registro, como el del papel de Edgardo, en Lucia di Lammermoor (Gaetano
Donizzetti) que interpretó el pasado diciembre en el Liceo de Barcelona: “Eso
pasa siempre si vienes de un repertorio belcantista. Es el cambio y algo hay que
decir cuando hay un cambio. Yo no soy el típico tenor que se oye cantar en Lucia
di Lammermoor aunque Alfredo Kraus sí la cantó y él tenía el mismo tipo de voz.
Es cierto que lo mío es otra cosa, el fraseo, las escrituras más finas”.

En la segunda parte del concierto del Palau, Flórez ofrecerá otra de sus facetas:
“es la más íntima y también la más ligera con unos instrumentos especiales, como
la mandolina y la acordeón”. Canciones italianas que le acompañan desde la cuna:
“Mi abuela ya me las cantaba porque ella también las escuchó de su padre. En
aquella época el piano era el único instrumento que había y las partituras que
llegaban eran de Italia, como O sole mío”, añade, la famosa canción napolitana de
Eduardo di Capua que interpretará en el Palau. Fue esa música y la pop de cuándo
era adolescente –tenía 14, 15 y 16 años y actuaba en programas de televisión en
Perú- además de la influencia de su padre, Rubén Flórez, cantante de música
peruana; su iniciación en la música. “También fue determinante un profesor de
zarzuela que me dio lecciones en el colegio. De allí fui al conservatorio porque
podía estudiar gratis y enseguida decidí que quería ser tenor. Me conquistó ese
mundo”, comenta.
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Un mundo al que no le fue fácil llegar y para el que fue un golpe de suerte poder
vender una “carcocha que reconstruimos después de tener un accidente” – un
viejo coche- por mil dólares. “Me sirvió para poder pagar el viaje y los primeros
pasos en Nueva York donde también canté en el metro –otra vez las canciones de
la infancia- para ganarme algunos centavos”, explica. Luego ya accedió a una
beca para estudiar canto en el Curtis Institute of Music, de Filadelfia, y a los 23
años debutó nada menos que en La Scala. Fue el inicio de su fulgurante carrera.

Convencido de que la música es un vehículo para mejorar la vida, promovió la
Sinfonía por el Perú, inspirada en el programa El Sistema, de Venezuela, bajo la
cual se encuentra la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por otra estrella
del firmamento musical, Gustavo Dudamel. La Sinfonía por el Perú es un
programa que ahora acoge a 3.000 niños –muchos en situación de pobreza- que
estudian en orquestas y coros: “Es un proyecto que mejora la vida de los niños y
que puede crear una nación de músicos. No solo de repertorio clásico, también
está la música de los Andes, de la selva. Y lo hacen con una excelencia alta”. Son
chicos y chicas a partir de los siete años que cada tarde cuando acaban el colegio
reciben tres horas de formación musical en escuelas diseminadas por varias
ciudades peruanas, como Lima,Trujillo y Puno. O los proyectos más recientes de
escuelas de luttiers, en las ciudades de Huaro y Cusco, donde los niños aprenden
a hacer sus primeros instrumentos de cuerda, como violines o violonchelos. “Es
un sentimiento contagioso, la autoestima de los chicos aumenta y con ella la de su
familia y la comunidad”, subraya.
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BTV
Notícies 2-2-2016
Reportatge concert de La Locomotora Negra al cicle Tardes al Palau.
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/02/la-locomotora-negra-celebra-45-anys-alpalau-de-la-musica/
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J.S. Bach i Benjamin Alard: episodi quatre

This content cannot be display
frame

El clavecinista francès Benjamin Alard
continua al Palau de la Música Catalana.
el projecte dedicat a la integral de la
música per a clavecí sol de Johann
Sebastian Bach. És el quart episodi de
la série, que finalitzarà la propera
temporada, el 2017.

To help protect the security of inform
into this website, the publisher of this
not allow it to be displayed in a frame

Alard és un artista amb habilitats
extraordinàries, un enorme talent i una
tècnica extremadament depurada malgrat
la seva joventut (només té 30 anys).
Oferirà dos concerts consecutius, els dies
1 i 2 de febrer al Petit Palau

Benjamin Alard

What you can try:

Open this content in a new windo

Barcelona Clàssica - Ba…

En la primera sessió, l’intèrpret oferirà partites i partites corals i les Suites franceses núm. 4 i núm. 5.
L’endemà Alard interpretarà les Variacions Goldberg, una obra que exigeix gran virtuosisme i està
considerada com a summa de l’art del cànon.
Aquest projecte de llarg recorregut proposat pel Palau de la Música Catalana suposa un repte per al
músic, pel fet de tractar-se d’un conjunt d’obres considerades un autèntic monument musical.
Durant les temporades anteriors, Benjamí Alard ha interpretat el Concert Italià i l’Ouverture
française (2013), El clavecí ben temperat (2014) i les obres de joventut de Bach (2015). La propera
temporada Alard interpretarà L’art de la fuga per a posar fi al projecte.
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La Festa de la Música Catalana i el
seu llegat documental
MARTA GRASSOT RADRESA

La Festa de la Música Catalana va ser un concurs de composició musical creat per l’Orfeó
català, que es va celebrar entre els anys 1904 i 1922.Reflectia per damunt de tot l’amor a la
pàtria i a la música dels nostres orígens. A través dels discursos i del resum de les festes que
es van publicar a la Revista Musical Catalana mentre va durar,es percep clarament el cor
fervent i apassionat de molts dels qui la vivien; així podem veure una ànsia de recuperació de la
música catalana, amb l’anhel de recuperar no només els nostres orígens musicals, sinó també
de continuar la composició de l’art musical català.

Imatge de la 1ª Festa de la Música Catalana celebrada al Teatre Novetats. 1904. Autor: Adolf Mas. CEDOC

En molts d’aquests textos, molt sovint escrits pel president o per personalitats estretament
vinculades a l’organització, com els membres del jurat, s’esmenta la necessitat i l’objectiu
d’impulsar la composició de la música catalana i de recuperar la que havia quedat en l’oblit. A
més, tots aquells qui hi participaven també estaven clarament vinculats al mateix esperit, que
ben sovint quedava reflectit a través de molts dels lemes amb els quals es presentaven i alhora
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també en les temàtiques de les composicions i els premis atorgats, destinats a recuperar la
música catalana i a conrear-la.

Carta de Juli Garreta adreçada a Francesc Pujol on li comenta
que ha estat guanyador de dos dels premis del concurs de l’any
1920. 12 d’abril de 1920. CEDOC

En aquest sentit voldria parafrasejar un
fragment del discurs que l’any 1908 va
fer Antoni Nicolau com a president de les
Festes d’aquell any i que resumeix molt
bé l’esperit que es vivia.“(…)Com més
amunt vulgueu enlairar-vos, més fonda
heu de tenir les arrels a la terra. Y les
arrels no creixen més que en terra
pròpia. (…) Jo vos diré: si les vostres
característiques hi ha de sortir a les
vostres obres preocupeu-vos-en, perquè
secundant la llei de la naturalesa, fareu
obra més intensa. (…) I, sobre tot,
estudieu-les: així fareu obra de
convicció, perquè en elles hi veureu que
Catalunya té una personalitat musical
ben determinada. I tenint Catalunya
aquesta personalitat,o fareu un art català
o no en fareu cap. Mes vos diré: un art
per a fer se gran, necessita les
influències d’arts exòtics; però aquestes
influències no seran d’un efecte positiu si
no troben un art de soca a on empaltarse (…) si volem fer-ne art propi que les
modifiqui i les pasti segons la nostra
manera de sentir la bellesa (…)”[i]

En ocasió d’aquest concurs de
composició, no podem deixar de parlar no només de la Festa de la Música Catalana, sinó
també dels seus orígens, que beuen clarament dels Jocs Florals que es celebraven a Barcelona
des del 1859. De fet,el lema dels Jocs florals era “Pater, Fides i Amor” en al·lusió a la pàtria, la
fe religiosa i l’amor, aspectes que constantment són font d’inspiració de la moltes de les obres
presentades a la Festa. De fet, tal com hem pogut comprovar en l’organització dels Jocs Florals
del final del segle XIX i el començament del XX,l’Orfeó Català i alguns dels membres,com la
família Millet mateix, van formar part delconsistori mateix, i el fundador de l’Orfeó,Lluís Millet i
Pagès,en va ser president el 1918 i mantenidor el 1899 i 1920.També hem de considerar que
els Jocs Florals van tenir lloc al Palau de la Música Catalana des del 1914 fins al 1936, tal com
ens confirma Josep M.Rosich.[ii]Per tot això,i tenint en compte els Jocs Florals com a font
d’inspiració, no és estrany que pensant en la realitat d’uns Jocs Florals de les lletres catalanes
tan properes al Palau de la Música mateix i al director de l’Orfeó Català, seguidament es fes un
certamen dedicat a la música, amb molts paral·lelismes amb els Jocs Florals. D’aquesta
manera va néixer la Festa de la Música Catalana, amb una organització en certa manera molt
similar als Jocs Florals, però amb particularitats pròpies, especialment en el desenvolupament
de la tipologia de premis que s’atorgaven i les nombroses institucions que s’hi van adherir a
l’hora d’atorgar-los. Dins el fons documental històric de l’Orfeó Català hem pogut trobar una
carta del consistori dels Jocs Florals adreçada a l’Orfeó Català mateix en què el consistori
felicita l’Orfeó per la creació d’aquest nou certamen musical.[iii]
Al començament del segle XX, concretament el 1904,es va fundar la Festa de la Música
Catalana.
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L’objectiu bàsic d’aquest certamen
musical, tal com ens deia Felip Pedrell
en el seu discurs presidencial, era
promoure la música a capella per animar
la vida coral catalana; però, a mesura
que hi va haver més concursos, es van
ampliar els premis i es va promoure la
composició de diversos gèneres
musicals, sense perdre de vista els
objectius originals. Al llarg dels anys el
gruix dels certàmens va anar
incrementant la composició i la
heterogeneïtat dels gèneres i alhora
també van anar variant les associacions i
autoritats que oferien premis. Entre els
gèneres musicals representats trobem
des dels premis musicals destinats al
cant coral i totes les seves variants com
ara la música coral per a infants, fins a
obra sardanística, peces per a banda i
quartet de corda, per a instrument solista
amb acompanyament d’orquestra,
música per a gran orquestra o música de
cambra. En definitiva, un ventall de
colors musicals, tots amb els seus
premis corresponents, atorgats per
Cartell dels premis oferts en la 2a celebració de la Festa de la
Música Catalana. 1905. CEDOC diverses autoritats i institucions de
Barcelona. A més, també s’incentivava la
recerca popular a través dels premis per a recull de tonades populars,la reutilització de
repertoris antics a través dels arranjaments de música popular i alhora la recuperació i
transcripció de música dels nostres avantpassats anterior al segle XVIII. A més,el jurat també
va tenir una evolució amb els anys: si les figures de Lluís Millet i Francesc Pujol hi van ser
presents com a ànima i impulsors del concurs, al llarg dels anys van formar part del jurat
compositors i músics de renom com Antoni Nicolau, Enric Granados, Joan Manen, Enric
Morera, Lluís Romeu, Amadeu Vives o l’alemany Kurt Schindler, entre d’altres.
Les primeres festes es van fer al Teatre Novetats, amb un escenari presidit pel tron de la reina
de la festa, i a partir del 1908 ja es van poder fer al Palau de la Música Catalana. El mestre
Felip Pedrell va llegir el discurs presidencial, que deia que les festes festejaven la causa de la
música religiosa i la música popular, fins aleshores oblidades. Aquesta primera festa va
començar amb tot un seguit de premis, tots dedicats a la música coral de temàtica popular i
religiosa, i a partir de la tercera festa s’hi va afegir un premi dedicat a una composició per a
orquestra de corda, atorgat per l’Associació Musical de Barcelona. A més, els premis es van
anar consolidant i augmentant: deu premis de la primera edició,catorze a l’edició de l’octubre de
1908 (la primera al Palau de la Música Catalana)i divuit l’any 1920. Cada any, els premis eren
atorgats per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Orfeó Català mateix, el
bisbe de Barcelona, l’Ateneu Barcelonès, el Centre Excursionista de Catalunya,l’Associació
Amics de la Música, entre molts d’altres. Cadascun dels premis anava destinat a un determinat
tipus de composició. Per donar-ne uns quants exemples, en el cas de l’Ajuntament de
Barcelona el premi anava destinat a la millor composició per a cor mixt; el premi que oferia la
Diputació s’adjudicava a la millor composició per a cor de veus d’home; el premi de l’Ateneu
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Barcelonès anava adreçat a les composicions de veu i de piano i el premi del Centre
Excursionista s’adjudicava a la col·lecció de cançons populars més important.
Un cop el jurat havia dictaminat els
guanyadors, publicaven el veredicte a
partir del lema que portava cada
composició. D’entrada només el
compositor sabia si havia guanyat o no, i
enviava un fragment de l’obra
guanyadora al jurat perquè en sabessin
el nom. Alguns d’aquests lemes,val a dir
poètics, i alhora populars, també recullen
el saber popular del poble català i
l’esperit patriòtic de la festa.Hi podem
trobar: Cantem,germans, el renaixement
de la nostra terra;Essent la música
popular mirall de l’ànima del poble,a ella
devem esmenar-nos si volem fer art ben
nostre;Qui canta sos mals espanta;
Poble que canta no pot morir; Lo cant és
lo pa de l’ànima, etc.
Posteriorment, en l’acta d’ofrena dels
premis es feia públic el nom dels
guanyadors, i qui havia guanyat el premi
principal era el que triava la reina de la
festa que lliurava personalment la resta
Reina de la Festa. Giulia Novelli de Viñas. 1908. Autor: Pau dels premis atorgats. La Festa va tenir
Audouard. CEDOC lloc des de l’any 1904 fins al 1922,amb
un total de 9 concursos durant els anys
1904, 1905, 1906, 1908, 1911, 1914, 1917, 1920 i 1922. Entre els compositors representats hi
trobem Juli Garreta, Joan Baptista Lambert, Gibert, Joaquim Zamacois, Antoni Massana, Lluís
Romeu, Josep Serra, Domenech Mas i Serracant, Josep Sancho Marraco;i també compositores
com Narcisa Freixes, amb les seves cançons d’infants, posteriorment publicades; Montserrat
Civil,Julita Farners…
Volem destacar també que un dels premis que van impulsar la Festa de la Música va ser les
transcripcions de compositors catalans molt antics oblidats entre els fons arxiu. Els músics
Francesc Pujol i Francesc Fornells van transcriure obres de compositors com Mateu Fletxa,
Joan Pau Pujol, Josep Reig o Tomàs Milans. Seguint aquesta tradició, la Revista Musical
Catalana,amb l’impuls de Felip Pedrell,va començar una nova sèrie d’articles que amb el títol
“Musics Vells de la Terra” volia difondre l’estudi d’aquests compositors catalans desconeguts
fins aleshores;alhora, alguns d’aquests fragments musicals transcrits també els divulgava la
Revista. Així va començar la transcripció d’obres musicals, que encara avui dura, amb la
intenció de recuperar la música oblidada en els nostres arxius.

El testimoni del fons documental La Festa de la Música Catalana
A través de l’activitat compositiva que va deixar aquest concurs, ara el Centre de Documentació
de l’Orfeó Català disposa d’un fons documental relacionat amb l’organització del concurs i un
gruix molt important de partitures i obres que s’hi van presentar i el van guanyar. Una part
important d’aquest fons és consultable a través del nostre catàleg d’arxiu[iv] del Centre de
Documentació de l’Orfeó Catalài des d’aquí també reivindiquem la possibilitat de recuperar i de
tornar a interpretar una part d’aquesta obra. A través d’un estudi del fons,podem resseguir les
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obres premiades i els compositors participants. En aquest sentit fem una breu pinzellada del
contingut, que actualment té registrades 193 obres.
Dels primers anys que va tenir lloc la
Festa de la Música Catalana ja en
destaquen compositors que
posteriorment van anar adquirint més
prestigi i van anar confirmant la seva
vàlua. Al primer concurs, de l’any
1904,es va premiar Domenech Mas i
Serra cant amb un motet a quatre veus
mixtes, Christus factus est; també Josep
Sancho Marraco, per la Cançó dels
segadors;i Josep Serra amb la sardana
Idili, entre d’altres. A la Festa de l’any
següent tornem a trobar entre les obres
premiades una obra de Josep Sancho
Marraco, una Missa de Glòria a 4 veus
mixtes;i també la Cançó de la bandera,
de Joan Baptista Lambert;l’aplec de
cançons populars de Joaquim Pecanins;
i el premi a Narcisa Freixes per les seves
Cançons d’infants. També d’aquest
segon any en destaquem les nombroses
transcripcions de Francesc Pujol de
música anterior al segle XVIII,amb el
lema “Músics vells de la terra”.
Cants escolars. Cançons a una veu amb acompanyament de Els anys 1908, 1911 i 1914 se
piano Joan Baptista Lambert. 1905. CEDOC
celebraren tres noves edicions d’aquest
concurs, la primera a la nova seu, el
Palau de la Música Catalana, inaugurat aquell mateix any. Entre les obres premiades, el 1908
cal destacar el primer premi per a l’obra per a cor mixt l’Encís, de mossèn Marian Viñas; el
premi de la Unió Catalanista amb la sardana l’Hostal de la Peyra per a quartet de corda, de
Joan Baptista Lambert; o la melodia Pirinenques per a cant i piano de Vicenç Maria de Gibert. A
la Festa celebrada el 22 de gener de 1911 es van atorgar dotze premis i cinc accèssits. El
primer premi el va guanyar Agonia, de Joan Baptista Lambert, obra per a cor mixt inspirada en
la poesia patriòtica d’Àngel Guimerà; pel que fa al premi del Centre Excursionista, el van atorgar
al Recull de cançons populars catalanes aplicades al treball, de Josep Masó Goula. L’Orfeó
Català mateix atorgava el premi a les millors cançons populars arranjades, i en aquest concurs
hi va haver una collita enorme de cançons populars harmonitzades per a cor mixt, de manera
que el jurat va tenir dificultats a decidir la millor.
Arribem als últims certàmens de la Festa
de la Música, que van tenir lloc els
anys1917, 1920 i 1922. Hi destaca la
presència d’autors prou coneguts, com
Juli Garreta, amb la presentació d’una
obra per a piano a quatre mans; Joaquim
Zamacois i la seva obra Quartet per a
instruments de corda. En el novè i últim
concurs, destaquem obres del músic
jesuïta Antoni Massana, de Ferran
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Ardèvol i d’altres compositors que ja s’hi
havien presentat en anteriors edicions,
com Tomàs Buxó, Lluís Romeu, i
algunes compositores, com Pilar Roca i
Mercè Fàbregas, juntament amb el recull
de cançons populars elaborades per
Joan Amades, Joan Tomàs i Josep
Maideu. L’any 1920 va incloure divuit
premis, entre els quals hi havia el de
l’Associació de Música de Cambra, amb
el premi a la millor suite per a piano, violí
i violoncel;també el premi ofert per Joan
Manén a la millor composició de violí
amb acompanyament de piano (que no
es va atorgar), i el premi ofert per Eusebi
Bertrand i Serra, president de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona, a la millor obra
per a gran orquestra, adjudicat a la Suite
en Sol de Juli Garreta.
El 1922, amb un total de quinze premis,
es va celebrar el darrer concurs de la
Festa de la Música Catalana. S’hi van
oferir nous premis, com el de la Banda
Municipal de Barcelona i l’Obra del
Cançoner Popular, que va obtenir Joan
Cançó dels segadors. Música per a cor a 4 veus mixtes. Josep Tomàs. En aquest últim certamen al jurat
Sancho Marraco. 1904. CEDOC hi havia el compositor, director,
folklorista i musicòleg alemany Kurt
Schindler, a més de Vicenç Maria de Gibert, Joan B. Lambert i, com cada any, Lluís Millet i
Francesc Pujol. Aquests són tan sols alguns dels molts compositors i obres que aplega aquest
valuós fons documental.

Una exposició dedicada a aquest fons documental
Paral·lelament, també volem anunciar-vos que a partir del 15 de febrer i fins al 15 abril d’aquest
any es farà al foyer del Palau de la Música una mostra documental dedicada a aquest fons.
Hi presentarem la història i els orígens del certamen i una selecció de les obres més
representatives que hi han concursat. El motiu de exposició ha estat precisament recuperar
aquest concurs musical aquest any; amb el nom La Festa de la Música Coral pretén donar
suport a la creació coral en l’àmbit internacional i recuperar i difondre el patrimoni coral català.
Per això, al final també hi podeu veure recollida una mostra documental relacionada amb la
recuperació del concurs aquest any.
Esperem a través d’aquest breu article fer memòria dels nostres orígens musicals, que la cançó
popular esdevingui inspiradora de nova obra i que alhora també s’impulsi la recuperació de
música antiga gràcies a l’estudi i a la transcripció de fons musicals que encara avui es troben
oblidats en els nostres arxius, perquè els músics vells de la terra rejoveneixin amb nous aires
d’interpretació. Traiem la pols, classifiquem i donem aire i llum al nostre patrimoni, que, com
deia Nicolau en aquell discurs de 1908, la nostra música serveixi d’inspiració i fonament a la
nostra creativitat,i que promogui en paral·lel la composició de la música catalana, aspecte que
molt encertadament ha sabut recuperar la Festa de la Música Coral.
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* * *
[i] Nicolau, Antoni. “Festa de la Música Catalana”.Revista Musical Catalana. 1908, p. 86.
[ii]Rosich, Josep M. Història de l’Orfeó Català. Moments cabdals del seu passat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1993, p.71.
[iii](…) la gran obra de progrés y de civilisació, que ab tanta gloria, va portant a bon terme l’Orfeó Català, ha trobat lo més adequat
complement ab la Fundació de la Festa de la Música Catalana; és per això que la Institució literària, que ab orgull avui
representem, no ha volgut restar a la rerassaga en lo chor de llohansas, felicitacions y aplaudiments ab que s’ha coronat la novella
institució musical y patriòtica(…). Barcelona, 1er de novembre de 1904 (…). Fons històric de l’Orfeó Català. CEDOC.
[iv] Catàleg d’arxiu del Fons de la Festa de la Música Catalana: <http://cdoccms.palaumusica.org/>
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