Taula de contingut
Josep Maria Guix, compositor convidat al Palau de la Música
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Diari Mes Tarragona-reus-costa Daurada - 23/04/2018

LA GALERIA DEL SEGLE XXI
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El 3 de Vuit - 20/04/2018

Música sacra francesa y folklore vasco
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Per als que estan tancats en un lloc infame
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23 Abril, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 24513

TARIFA: 390 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: REUS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 72

O.J.D.: 2560

TARIFA: 156 €

E.G.M.:

ÁREA: 178 CM² - 20%

SECCIÓN: COMARQUES

20 Abril, 2018

ANTONIO FRANCISCO SERRA (VILAFRANCA DEL PENED~-S, 1921 - BARCELONA,2002)

Joan Cusc6i Claras6
Comissi6
per la Mem6ria

AntonioFranciscoSerra fou instrumentista, pedagog
i compositorde
per0despr~sels seusconcertsvanser moltesporadics,
tot i la gira queel
m0sicaper a guitarra Les obresque va compondre
s6n per a guitarra
~- ~
1968va fer pelJap6.
cl~ssica, per6 tamb~vajugar un paper fonamentalen el m6ndel fla ~ ~ ~ t’~
"
Desdels seusprimerspassosva demostrarun pie dominide rinstrument
~-’~:"~"
i dels seusrecursosi aviat va transmetreaquestsconeixements
a infini
menc;en el qual se’l considera"maestro
de maestros"
El seupare("gitano catal~"), de seguida
va enfocarel seu1~11capa
tat de deixebles.Nodebades,
se’l consideraunconcertistai professorde
m0sicade guitarra, per6 a la d~cada
de11940
no li va poderdonarsu-.,~.,_. guitarra imprescindibleen la Barcelona
del darter terc, del segleXXArab
port quanla sevacarreraalbiravaEuropa.Arabtot, I’any 1953s’establf
ell es vanformarguitarristesclassicsi de flamenccomJuan
MarioCu611ar,
a Paris, va girar arreudel m6ni I’any1973
guany~
la plac, a de professor
Andr6sBatista i ManuelGranados
al Conservatori de Luxemburg
La sevadiscografiacomenc,
a I’any 1950arabun LPtitular 5ponish~uitor
": ~ classics, segui el 1963ambPunt~oFtomenco
(ambel seu nebotAndrOsBaSi pianistes vilafranquinstomFerranVia hanestat notablesrepresenrants de I’escola pianfstica catalanacontempor~nia,
AntonioFrancisco
~ista Serra, tamb#guitarris~a) i culmin~el 1968arabSen~imiento
dejopdn.
SerrahajugataquestpaperenI’ambit de rescolaguitarrfstica catalana;
la qual va emprendre
el vol ambFrancescT~rrega
i adquirito definitiu
~s autor de tractats pedag~gics,corn Guitorr~ FlamencoIniciaddn p~ro sus
arabMiquelLlobet, Emili Pujol i FranciscoAIonso
(tots tres, professors
-~’:~ - toquesen mdsicoV ci[ro G979)i Intmduccidn
o Io guitorroflumenco.Ejercicios
d’AntonioFranciscoSerra)
deJmcioci6n
Y t~cnica(Z992)
Comen~
a formarse als set anysarabel seuparei va debutaralstretze
Eanv2004el guitarrJsta Juan~arJoCu~llar va enregistrar el CDRecueranysa la SalaMozartde BarcelonaI se~onsLo Vonguordio:"Tiene un templede artista y dos, queinclou les obresd~ntonJo
FranciscoSerraCu611ar
digu6del guJtarristavJlafranqui:
u nas dotesde ejecutantequeno se encuentran
frecuentemente
en horn b[es maduros q ue "Nuncahe vJsto nJ escuchado
a un artJsta transmitJr I~ mOsJca
de esa forma Teniauna
de interpretar queIo dificil paredasJmpley sencillo"
al arte handedicadoparte de su vidai’ Eany1936va actuaral Palaude la M0sicaCatalana, manera

24 Abril, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 59

O.J.D.: 4249

TARIFA: 945 €

E.G.M.: 20000

ÁREA: 150 CM² - 16%

SECCIÓN: MIRARTE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 11982

TARIFA: 1370 €

E.G.M.: 129000

ÁREA: 286 CM² - 34%

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

24 Abril, 2018

LLUNY DEL BROGIT SANJORDIESC

Per als que estan tancats en un lloc infame
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Quan arriba Sant Jordi, la llibretera
Isabel Sucunza trasllada el seu entusiasme murri de la llibreria Calders al pati de l’Antic Teatre, a pocs
metres del Palau de la Música.
Aquest jardí rodoredià ha esdevingut un dels escenaris del l’off Sant
Jordi barceloní, especialment preuat per qui ha passejat (o ha signat)
entre les multituds del rovell santjordiesc de l’Eixample. De bon matí, l’Antic Teatre acull una trobada
d’escriptores i col·lectius feministes
i LGTB. Bel Olid, Júlia Bertran i Lucía Lijtmaer són algunes de les dones que xerren sense cotilles formals. A la taula dels llibres, n’hi ha
que tenen un paper agafat amb un
clip. “Diaris d’una dona lliure que
viu les contradiccions més bèsties
de l’heteropatriarcat. Recomanat
per Esther Sabó (filòloga)”, s’hi pot
llegir en el paper que acompanya els

diaris amorosos d’Anaïs Nin. Per
l’Antic Teatre també hi treu el cap el
traductor Miquel Cabal, content
perquè ha enllestit una nova tradució de l’escriptor rus Sergei Dovlàtuv, L’ofici, que publicarà Labreu al
maig. I no hi falla la comissària de
Barcelona Ciutat de la Literatura,
Marina Espasa, pletòrica perquè
aquesta diada no té obligacions protocol·làries i per tant podrà gaudir
d’un Sant Jordi amb llibertat de moviments. Fins i tot podria fer via cap
al passeig de Joan, tradicional epicentre dels amants del còmic i la literatura fantàstica.
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm
és un altre dels escenaris perifèrics
de la diada barcelonina. És el Sant
Jordi Musical, que aquest any programava una vintena de concerts,
entre els quals els de Quimi Portet,
Mi Capitán, Els Buhos, La Iaia, Núria Graham, Koers i Ferran Palau.
Abans d’entrar-hi per veure les actuacions o per caçar alguna firma,
mitja dotzena d’adolescents juguen
a cartes a la terrassa d’un bar. Tot

d’una, tres noies s’aixequen i corren
per interceptar un home. L’aturen,
s’hi fan una foto i tornen a la taula.
“És un dels Catarres?”, pregunta
una. “Sí, el que no és l’Èric”, respon
una altra. Era en Jan Riera, que uns

Mi Capitán a
l’Antiga
Fàbrica Damm.
MANOLO GARCIA

minuts després estarà signant discos acompanyat de l’Èric Vergés.
Ho fan mentre a l’escenari actuen
els Ebri Knight, que dediquen Vientos del pueblo, l’homenatge a Miguel
Hernández, a “tots els pobles que
lluiten contra el feixisme”. Acaben
el concert amb una crida inequívoca, “Visca la terra!”, que s’adiu amb
el tarannà polític de les cançons del
grup del Maresme.
Joan Pons (El Petit de Cal Eril),
en canvi, no remena actualitat política en les seves composicions, però abans de començar l’actuació diu
paraules d’un temps i un país, que
són ara i aquí: “Bon dia a tothom i felicitats als Jordis, especialment als
Jordis que estan tancats en un lloc
infame. Esperem que un dia acabi
aquest malson”. Al final del concert,
s’acomiada amb la cançó Jo crec en
tu, que Pons presenta dient “Visca
la cultura i visca la llibertat” i reblant que ell encara creu en “la humanitat”, com si no volgués condemnar l’esperança al calaix dels
mals endreços.e

Onda Cero
20-4-2018
Mònica Günther, conductora del magazine La Ciutat d’Onda Cero entrevista Joan
Oller, director general del Palau de la Música Catalana, que parla de la temporada
2018-19 del Palau.
Enllaç:
http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/

