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Celestial i terrenal
CorJove de l’OrfeóCatalà
Intèrprets: Ensemble Méridien
(Elisabeth Bataller, concertino);
Esteva Navona
Lloc i data: Palau de la Música
(19/VII)
JORGE DE PERSIA

En les dues últimes temporades,
el Palau, L’Auditori i algunes al
tres entitats van mostrar la seva
decisió de desenvolupar un pro
jecte Bach, inspirats tant per l’ab
sència d’aquestes músiques a
Barcelona, com pel Bach Zum
Mitzingen, un programa modest
però actiu.
Feliçment els cors de l’Orfeó
Català es van fer ressò i van co
mençar a treballar sobre l’obra

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

delgranBach.Ienaquestfinalde
temporadaensarribalaproposta
del Cor Jove amb el Magnificat
BWV 243, pocs dies abans del co
mençament del Bachcelona.
La música de Bach és un exer
cici imprescindible en cos i espe
rit, formativa en els dos sentits. I
el Cor Jove ha donat una mostra
de la seva capacitat i d’haver de
dicat hores de feina a aquest
Magnificat que va culminar el
seu concert en el Palau de la
Música Catalana. En primer lloc
perquè se sentia compacte, ho
mogeni, clar en articulació i dic
ció i en profunditat de plans, amb
gran alegria en les sopranos i bon
contrapès i musicalitat en les al
tres veus. El va acompanyar un
bon conjunt instrumental que no
es prodiga gaire a la seva terra,
l’EnsembleMéridien,formatper

uns vintiquatre instrumentis
tes de qualitat, conjunt que pot
afrontar el concerto grosso (en
aquestprogramavanferunHän
del opus 6 número 7 d’excel∙lent
factura) i les primeres manifes
tacions preclàssiques amb ca
tegoria. Va mostrar musicalitat
i una grata homogeneïtat de so
a la corda, ben avalada per les
fustes amb bones intervencions
solistes.
L’interessant, a més del Mag
nificat, va ser la participació de
membres del cor com a solistes,
amb molt bon resultat –alguns
serien bons bachians–, que cal
esmentar: les sopranos Irene
Mas, Elionor Martínez, Neus
GarcíaiNúriaPena,contraltsJu
dith Almunia i Laia Donoso, el
contratenor Adrià Martínez;
Martí Doñate i Ferran Mitjans,
tenors, i Ferran Albrich, baix.
Elmèritenladirecciód’Esteve
Nabonanovasermenor:elresul
tat va ser significatiu.c
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UNA SELECCIÓ DE LA NOVA TARDOR A L’AUDITORI DE GIRONA
DdG

DdG

JOSHUA REDMAN
TRIO

NOA

 Diumenge, 13 de setembre.
SALA DE CAMBRA DE L’AUDITORI DE
GIRONA.  20.00 H

Inici del Festival de Jazz
 El concert inaugural del
Festival de Jazz de Girona serà
un espectacle únic a l’Estat
espanyol a càrrec de Joshua
Redman Trio amb Ole Morten
(contrabaix) Vagan i Jorge
Rossy (bateria). Redman està
considerat un dels saxofonistes americans més importants. Rossy és un destacat
jazzman català.

ANTONIO OROZCO

 Dissabte, 31 d’octubre. SALA

 Diumenge, 27 de desembre.

MONTSALVATGE DE L’AUDITORI DE
GIRONA.  21.00 H

SALA MONTSALVATGE DE L’AUDITORI DE
GIRONA.  19.00 H

Nou disc «Love Medicine»
 La veu més internacional
de la música israeliana presentarà a Girona el seu nou
treball, Love Medicine, inspirat
en les qualitats curatives de la
música. Han col·laborat en el
seu enregistrament artistes
de renom com Gilberto Gil, Pat
Metheny i Joaquín Sabina. A
Girona l’acompanyarà a la guitarra Gil Dor.

Nou treball i Gira Destino
 Ha enregistrat des de l’any
2000 un total de set àlbums
d’estudi i ha venut més de mig
milió de discos. Ha participat
com a jurat al programa La Voz
i ha cantat duets que s’han
convertit en grans èxits amb
Ivàn Ferreiro, Yossou N’Dour o
Malú. A Girona presentarà un
nou treball que veurà la llum a
finals d’any en la Gira Destino.

PAUL LEWIS

 Dimarts, 24 de novembre.
SALA DE CAMBRA DE L’AUTIDORI DE
GIRONA.  21.00 H.

El Beethoven més fosc
 Les tres darreres sonates
per a piano de Beethoven es
poden considerar com una
unitat sonora i, alhora, el testament per a teclat del compositor de Bonn. Paul Lewis
visita Girona després de tenir
el privilegi d’enregistrar la integral de Sonates i Concerts
per a piano i orquestra amb
Harmoni Mundi.
DdG

ISABELLE FAUST

 Dijous, 24 de setembre. SALA DE CAMBRA DE L’AUDITORI.  21.00 H

Les «Sonates i Partites» de Bach
 La violinista alemanya oferirà un concert de més de dues hores i mitja (amb dues pauses) per interpretar al complet el programa de les Sonates i Partites de Bach, amb el seu violí Stradivari de l’any 1704. «El seu so té passió, fermesa, caràcter i electricitat, però també una calidesa i una dolçor capaces de desvetllar les músiques ocultes de lirisme», ha dit d’ella la crítica a mitjans com el NY Times.
DdG

DdG

Isabelle Faust interpretarà les sonates
de Bach amb el seu Stradivari de 1704
 L’Auditori posa a la venda les entrades per a una programació que dóna una gran protagonisme a la música local
GIRONA | D.B.

La violinista alemanya Isabelle
Faust oferirà una ocasió única per
escoltar la interpretació de la integral de Sonates i Partites de Bach
en una sola sessió de més de dues
hores i mitja de durada. Aclamada com una de les millors violinistes del món, convidada anualment a la Filarmònica de Berlín,
Isabelle Faust oferirà aquest programa amb el seu violí Stradivari
«Sleeping Beauty», de 1704, a la
Sala de Cambra de l’Auditori de Girona el proper 24 de setembre.
L’Auditori va anunciar ahir i va
posar a la venda les entrades per
a la programació de la propera tardor, que conservarà com els darrers anys un sabor eclèctic que permet situar al costat de la música
clàssica un espectacle de jazz com
el de Joshua Redman Trio amb Ole

ORFEO CATALA

Morten Vagan i Jorge Rossy, l’Orfeó Català, la Cobla La Principal de
La Bisbal (en el tradicional concert
de Sant Narcís), un concert de
Noa (la gran estrella de la cançó israeliana), o el cantant i compositor sevillà Antonio Orozco.
Víctor García de Gomar, programador de música clàssica de
l’Auditori de Girona, va destacar
ahir en roda de premsa l’actuació
del pianista Paul Lewis (24 novembre), considerat autor d’un
nou so de les Sonates de Beethoven,
que interpretarà les tres últimes
que va escriure el gran compositor quan ja estava molt sord i es recreava buscant sonoritats originals.
El cor emblemàtic de Catalunya,
l’Orfeó Català actuarà sota el nou
director titular, Simon Halsey, per
oferir el Rèquiem alemany de Brahams (26 setembre).

Núria Rial (soprano) i Albert
Guinovat (piano), que van cancel·lar l’actuació de l’any passat per
malaltia de la soprano, actuaran el
13 d’octubre, mentre el contratenor Carlos Mena oferirà un recital
a la Sala de Cambra l’11 de novembre.
El Musical Participatiu, que
aplegarà els cors de la ciutat de Girona amb músiques de Broadway (5 novembre), el projecte
Simfonova, que qüestiona si la
música clàssica ha de ser elitista
(18 octubre), Música Antiga de
Girona amb la recuperació del
Rèquiem del canonge de la Catedral de Girona Francesc Juncà (10
octubre), el cor Geriona, ja dins el
programa de Nadal (20 desembre),
l’Orquetra de Girona sota la direcció de Xavi Puig (21 novembre),
l’Homenatge al mestre Francesc

Civil amb la Coral Sant Jordi i la
Giorquestra (19 desembre), la Capella Polifònica de Girona (22 de
novembre) o la Jove Orquestra
Auditori de Girona, que estrenarà
la Simfonia Girona de Francesc
Cassú, ﬁguren també en la programació de clàssica, que es pot
consultar a www.auditorigirona.org.
Menys música moderna
La programació de música moderna ha experimentat una reducció, segons va reconèixer Natxo Morera de la Vall, el programador, però va remarcar que els
concerts seran d’alt nivell. Va destacar l’homenatge a Joan Pau Giné
i Ovidi Montllor, amb formacions
dels diferents territoris dels Països
Catalans (21 novembre).
Joshua Redman, Noa, Antonio

Orozco i les havaneres de Les Anxovetes són els noms de la programació de música moderna.
Martí Torres, a l’Espai Marfà
La Marfà, segons Aniol Casadevall,
coordinador de l’espai municipal, obrirà una convocatòria per a
la producció i direcció de concerts
en directe «pensant en bandes
amb una certa trajectòria», va dir.
El mestre de cerimònies serà Martí Torres, director escènic de Blaumut, La Pegatina i els Catarres.
La Diada de la Rumba, els tallers
de pràctica musical col·lectiva i les
sessions LP, que serà una mena de
club de lectura, amb audicions
comentades de grans discos del
rock, completen l’oferta de la Marfà. El guitarrista Ismael Berenjena
proposa un viatge pels millors riff
de guitarra de la història del rock.
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CAS PALAU ¯COMA RESPONSABLESDE L’ESPOLI

DE LAINSTITUCIC5

d’aqueste s penes, afegeix la petici6 de multes que, en el cas de
F~lix Millet i Jordi Montull, pugen a m6s de az M£. Per a Gem
ma Montull i Garicano demana
multes per valor de m6sde lZ
A aquests imports cal sumar les
indemnitzacions a l’Orfe6, la
Fundaci6 del Palau, el Consorci
mana les mateixes penes, corn sa Millet i Montull dels delictes i l’Ag~ncia Tributhria, i que suset anys i mig de pres6 per a l’ex- de malversaci6 de fons pfiblics,
5peren els a
E1 ministeri pfiblic tamb~detresorer de CDCDaniel OshcaL falsedat documental,trhfic d’ina qui acusa de trhfic d’influbnci- flubncies, apropiaci6 indeguda, mana7,5 anys de pres6 per a l’exesiblanqueigde capitals.Am6s,
blanqueig de capital i contra la tresorer de CDCDaniel Os~car,
la fiscalia reclama el decomlsde Hisenda Pfiblica. Tamb6 acusa a qui acusa dels delictes de trhfic
6,6 MEa C DC,ja que 6s la xifra d’alguns d’aquests delictes Gem- d’influ~ncies i de blanqueig de
que calcula que va rebre de
maMontull,per a qui el fiscal re
capitals en concurs amb un de
missions il.lfcites,,
per part de clama z6 anys de pres6, mentre licte continuat de falsedat docuFerrovial.
que per a l’exdirectora general mental, i demana una multa de
En l’escrit, de 145 phgines, el Rosa Garicano demana una pena zo ME.Per als dirigents de Ferrofiscal Emilio S~nchezUlled acu- de 9 anys i mig de pres6. A m~s vial Pedro Buenaventura i Juan

La fiscalia torna a demanarz7 anys
i migde pres6 per a Millet i Montull
¯ E1 fiscal reclama z7 anys i mig
de pres6 per als quivanser m~txims
responsables del Palau de la Mtlsica, F~lix Millet i Jordi Montull,
per l’espoli de lainstituci6. El
nisteripfiblic torna a demanarla
mateixa pena que l’octubre del
zo13, despr~s que la instrucci6
del cas no acab~s de tancar-se.
Ara en el nou escrit de qualifica
cions provisionals, el fiscal mant~ la mateixaversi6dels lets i de-
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Elizaga, reclama una pena de quatre anys i sis mesosde pres6. Per
cadascun d’ells tamb~ demana
una multa de lo ME. En aquest
apartat, el fiscal ha excl6s l’exdiputat de CiU al Parlament Jaume Camps, acusat de cobrar les
comissions de Ferrovial per a
CDC,ja que l’Audi~ncia de Bar
celonavaconsiderar que els fets
ja havien prescrit. ACN

Reclama7,5 anys
per a l’extresorer
de CDCDaniel
Os?~cari el decomls
de 6,6 MCal partit
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Entreels protagonistesdel cant coral a Terrassatrobemaquells que "tiben",per0 tamb persor
a realitat del cant coral a Terrassas6n tamb6els relats i els records de molts dels
seus protagonistes, la influbncia dels quals en m6sd’unaocasi6 ha traspassat les
fronteres de la nostra ciutat. La feina de MireiaBarreras’ha pogutfruir a escala nacional i MontserratGadevallha representat el m6ndel cant coral catalh arreu del
m6n.Carles Llonguerasha estat un dels actius m6svaluosos dhas el projecte Terrassa Ciutat Coral i RamonRius dirigeLx una escola on esth molt present el cant
coral en diferents modalitats. RosaMariaRibera, que acaba d’iniciar una nova etapa dins de la
polftica municipal, ha treballat tamb6de valent per tal de deixar clara la seva passi6 pel cant
coral. Josep Freixas, a m6sde la seva feina corn a compositor,6s potser qul coneix m6sa forts

L

la hist6ria musical egarenca, gracies als seus treballs comaescriptor i tamb6toma responsablede diferents corals al llarg de
la seva traject6ria. Joan Casals, qulingress~als 9 anysa l’Escolania de Montsermt,ha estat un altre dels agitadors de la vida coral egarenca i, a la vegada, ha desenvolupatuna intensa acfivkat ~
coma organista i coma docent, destacant la seva tasca coma ~
professor de l’Escolania de Montserrat. Maria }mgels GarciaGasconha estat una directora especialment creativa, i segueix
en actiu ambel matelx esperit que va fer del seu un currfculum admi-

Mireia Barrera

Caries Llongueras

Iasep Freixas

loan Casals

Montserrat Cadevall

Nascudaa Terrassa i formada al
Conservatori Municipalde Mtisica de Barcelona,va estudiar a l’Escola Intemacionalde CantCoral de
Namur(Bblgica)arab el director
cot i orquestra Pierre Cao. Tamb~
ha participat en difarents cursos
imparfits per M.Cabero,E. Rib6 i
L. H61tay.Paral.lelament,ha realitzat estudis de cant ambM. Dolors
Aldea.
Haestat directora titular del Coro
Nacionalde Espaf~a,la Capella de
Mfisica de Santa Maria del Mari
fins al desembrede 2005va dirigir
el Corode la Orquesta Ciudadde
Granada, del qual 4s fundadora.
Tamb6ha estat directora convidada i ha col.laborat ambl’Orquesta
Nacionalde Espafia, Orquestra de
CambraNacional d’Andorra, FOrquestra BarrocaCatalana, l’Ensemble Residencias, el conjunt
BCN216,
el Cot de Cambradel Palau de la MfisicaCatalanai el Coro
de la RTVE.Des de119936s directora del Cor Madrigalde Barcelona.Vadirigir per primercop el Coro Nacional de Esp~mla temporada 2004-2005,dins del cicle Carta
Blanca a HansWernerHenze, i des
del setembrede 2005fins al juny
de 2010en va set la sevadirectora
titular. Arabells ha realitzat gires
per tot Espanya,a m6sde per Alemanya,Romania,Austria i els Estats Units. Vaimpulsarla creaci6
del Ciclo Coral del CoroNacional
de Espahaa l’Auditorio Nacional
de Mfisica de Madrid.
Enl’~tmbit docent, ha estat professora de Direcci6Corala l’Escola Superior de Mfisica de Catalunya (2002-2005). Tamb6ha impartit cursos per a la FCEC,aix/corn
en diferentsciutats de l’Estat. ~

Nascuta Terrassa l’any 1962, Carles Llongueras
6s mdsici 6s ar~ dels
membresfundadors de la formaci6 de mtisica~xadicionalMinistfils
del Raval. Va comen~ara cantar a
l’Escola Pia, on es va format una
escolaniafederadaa l’associaci6 de
puericm~tors,m6stard dissolta. Als
14 anys va entrar a la MassaCoral,
sota la direcci6de BenetaTrullas, i
alla es va aficionara la direcci6coral. A17 anys va seguir uns cursos
de direcci6 coral a Manresa. M6s
tard, el 1981,a partir d’ungrup de
cantaires, va comenqarla Coral
Rossinyol,que va dirigir i que ara
presideix. Inicialment compagina
la direcci6 ambla seva activitat
corn a cantaire de la MassaCoral,
perb va haver de deixar-hoquart el
cor va anar creixent. Haestat delegat delVallbsde la Federaci6Catalana d’Entitats Corals i 6s un dels
impulsorsde la Federaci6Terrassa
Ciutat Coral. Eanypassat va crear
la coral infantil Cucut, on canten
hens i nenes a partir dels quatre
anys. Actualmentla dirigeix conjuntament arab la Laura Corredor
i la Montserrat So16. Compagina
aquestaactivit at arab la sevafeina
docenta l’escola i 6s, a m6s,un reconegutintbrpret de gralla. ~

JosepFreixas i~F~v6va n4ixer a Capellades (Anoia) el 1930, encara
quees va establir aTerrassa,juntamentarab la sevafamflia, el 1945.
Aquell mateix any va ingressar a
l’Escola de Mfisicade la ciutat de
la qual, ambposterioritat, va set
professor,secretarii, entre els anys
1969i 1991,director. La sevaactlvitat pedag6gica, lava comen~ar
l’any 1954,corna director de grups
coralsinfantils, arribm~ta dirigir set
escolaines alhora, entre les quals
cal destacar la de la parr6quia de
la SagradaFamflia, a la qual dedica dotze anys. Fou tamb6director
ftmdador del Conservatori Municipal deV’flanova
i la Geltrfi, quedirigf de11974al 1979. JosepFreixas
6s autor de m6s d’un centenar de
sardanes, de composicionsper a
cant coraliper a veus acompanyades, obres musicoteatrals, misses,
motets, sonates per a duet i per a
pianosol, trios, quartets, cantates
i ~bumsde peces per a piano, entre d’altres, l~s autor d’unopuscle
a l’Escola Municipalde Mdsicade
Terrassa i del "Musiquerterrassenc’, que inclou224fitxes biografiques. Tamb6
~s autor de "L’eterna pres~ncia", quatre volums en
qu~exposala seva interpretaci6 i
visi6 del m6ni de la vida. Haeditat
m6s d’una desena de CDi ha redactat dos opuscles de "Teoria de
la mfisica"i una"Hist6riade la mfisica." Am6sha escrit diversesobres
de tealxe. Ha rebut diversos homenatges i ha estat Terrassenc de
l’Anyi,recentrnent,Mfisicde l’Any.

El mfisic i organista loan Casalsi
Clotet (Terrassa, 1945)ingressa
1954a l’Escolania de Montserrat,
on estudia ambIreneu Segarra i
Malla,CassiaJust i Odil6MariaPlanas i Mas.Completaels seus estudis musicals als conservatoris de
Terrassa i Barcelona.Fou deixeble
de l’o~ganistaMontserratTorrenti
Serra i acaba els estudis d’orgue
arab Matrfcula d’Honor. Tamb6va
fer direcci6 coral ambEnric Rib6,
Ph. Caillard, Pierre Caoi Michael
Corboz.De 1966a 2006fou director del CotMontserratde les Jovenruts Musicalsde Terrassa. Des de
1965~s titular dels orguesi responsable musicalde la catedral basilica del SantEsperitde Terrassai des
de 1975~s professor titular de la
Universitat Aut6noma
de Barcelona. Corna director ha estat convidat a dirigir nombrososaplecs corals i aln-es manifestacions
col.lecfives, tant al Principatcornales Balears, i ha col.laborat estretament
arab la Federaci6Catalanad’Entitats Corals, GrupsJuvenils de Catalunya i del Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya. Tamb6ha
enregistrat actuations al programa
"Catalunyamtisica" i per a Radio
Nacionalde Espaf~a. ~

E1seu avi patern va cantar i va ser
president de I’Schola Cantomm
del
Sant Esperit. La seva avia paterna
va cantara l’Orfe6 Montserrat. Els
seus avis materns van cantar tots
dosa l’EscolaCoral.El seu pare encara canta a l’Schola Cantorumi
tamb6en va set el president. La
seva mare tamb6 va cantar un
temps a l’Schola Cantorum.Malgnattot, nova set la sevafamfliaqui
la va empbnyera cantar, sin6 una
companyad’escola qui lava convldar a cantar en un dels primers
cots infanfils laics quevanexisfir a
Terrassa,el cot infanfil de la Coral
Egarade RhdioTerrassa. D’alla va
passar a la coral d’adults, convertint-se en responsablede la coral
infantil i directoraauxiliar dels m4s
petits. Vaestar cantantfins que la
coral va quedar inactiva durant
l’any 1983. Posteriorment va cantar al Cotde la Sagrada
Farm’lia,i el
1998ingressa a l’Agrupaci6Coral
Matadepera, on encamcanta i on
n’6s la presidenta. Des de l’any
2003,dirigeix la Federaci6Catalana d’Entitats Corals. ~

L’impulsor,
i director
durantmoltsanys,dela
CoralRossinyol
hacrea~
recentement
el cor
infan~ilCuCut
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El responsable
musical
dela catedral
del Sant
Esperit
vaestardirigint
el CotMontserrat
durantquarantaanys
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especialmenttranscendentsla feina de les cluals ks moltconegudafora de la nostra ciutat
6ncia en aquest univers coral, convertint la seva passi6 en
ici6 familiar. Part de la seva trajectbria ha estat lligada a la
Martinez Colas, un altre dels agitadors de l’escena cultural
un artista pluridisplinar que es caracteritza per la seva vita,~,~ /,~ litat
i elfie.u
caracter emprenedor. Si alguna cosa tenen en comfi tots
~’,~ ,/,~ aquestsagitadorsculturalsGslasevafeinaconstant,
finsitot(peralsquite~" ~" J hen l’edat) mGsenlla de la jubilaci6, coma fundadors, cantalres, directors, ere- - f adors...
Els seus curriculums, que reprodfffm totalment o parcial a continuaci6,

parlen mores vegades de la histbria coral a Terrassa; es coneixen entre ells i les seves trajectbties s’han creuat en diverses ocasions. S6n corn una gran famflia tot i que, fins fa relativament
poc, no tenien consci6ncia de la importancia de tot el que han estat construlnt, cadascfi des de
la seva parcel-la, sigui corn a professionals o corn a amateurs. Tot i que el grulx de nomsrellevams pot semblar prou important, molts trobaran a faltar alguns personatges, especialment
aquells mGsjoves i encara intensament en actiu (els nous agitadors), els que ja no s6n entre
nosaltres o els que s’han refirat definitivament del m6ncoral per diverses raons.Vagi aquest reconeixement tamb6 per a ells.
TEXT: PAMELANAVARRE’I’E

Rosa Maria Ribera

Maria Angels Garcia-Gascon

Ramon Rius

Sebastii~ Serra

]oan Martinez Coli~s

Van~Lxera Terrassa. Ha estudiat direcci6 coral amb el mestre Enric
Rib6 i esta an possessi6 del tftol superior d’aquesta especialitat i del
de professora de cant. Ha estat
cantaire de la MassaCorali de l’Orre6 Catala (durant dos anys). Fou
fundadora i directora de l’Estudl
XXCot des de11999. Ha estat mestra de direcci6 coral en cursos intemacionals i ha treballat amb E.
List, Manuel Cabero i Pierre Cao.
Ha dirigit diverses entitats corals
-la MassaCoral de Terrassa, la Coral Belles Arts de Sabadell i les corals in fantils i juvenils Sembrade
Terrassa- i ha estat la directora titular del Cot dels Amicsde l’Opera de Sabadell. Dirigeix l’Agrupaci6 Coral Matadepera, i ha estat
fins fa relativament poc la directora de l’Escola de Mfisica i del Conservatori Municipal de Terrassa. D

Nascudaa Terrassa el 1947, durant
la seva trajectbria ha estat doblement aCeta per l’ensenyament dels
hlfants i la mfisica. Estudia Magisteri i mfisica a l’Escola Municipal.
Els seus estudis musicals, els amplia treballant el sistema Jaques
Dalcroze a l’Institut de Rftmica i
Pedagogia Musical Join1 Llongueres de Barcelona, i tamb6 amb diversos professors alllarg de la seva
carrera. Ha treballat corn a professora de mtisica en un bon grapat
d’escoles de Terrassa, Sabadell, Palma de Mallorca, Matadepera, Vacaff~sses iViladecavalls. Va ser cofundadora i codirectora del Centre
d’Educaci6 Musical (CEM/. La seva
trajectbria en l’kmbit coral va comenqarl’any 1966, quan va ingressat al Cor Montserrat, formaci6 en
la qual canta des de fa gaireb4 cinquanta anys. Mbstard va dirigir les
corals infanfils l’Esclop i Xics Zfngars, de Tarrassa, i les corals juvenils Zfngars i Bitaina (continuaci6
d’aquesta pfimera). Tamb6ha dirigit les corals de gent gran Liar
d’Avis de Can Boada i de la Resld6ncia MossbnHorns, aixf corn el
Cot Sant Martf deViladecavalls.Actualment 6s directora del cot d’animaci6litfirgica de la Sagrada Famflia de Terrassa. D

Va comen~ar a estudiar mfisica,
arab nombs6 anys, al CoroVell. El
seu pare va set durm~t molts anys
director de la coral, i robs tard va
dirigir l’entitat, incidint especialment en les seves activitats culturals. T6el fftol de professor de mdsica en l’especialitat de flauta lxavessera, cursat als conservatoris de
Terrassa, Barcelona, Badalona i
Perpinya. T6 estudis de Cant i Direcci6 Coral arab Montserrat Pueyo iManel Cabero, respecfivamenC
Arab nombs16 anys, va h~gressar a
la Coral Egara de Radio Terrassa,
on cantaven els seus pares. Als 18,
es va convertir en sotsdirector de
la coral, treballant frec a frec arab
el mestre Salvador Castells, i tamb6 va dffigir la coral infantil. Mbs
tard va dirigir la coral infantil l’Esclop i un any m~s tard (el 1980)
funda el CEM(Centre d’Ensenyament Musical). Ha estat cantant del
Cor de Cambradel Palau de la Mfisica i del Cotdel GranTeatre del Liceu. t~s diplomat en Magisteri, especialitat Ci~ncies Humanes.Actualment 6s membrede la Capella
de Mfisica de Montserrat arab la
qual ha enregistrat diversos CDi
participat en les darreres gires arab
l’Escolania de Montsarrat a Holanda, Hongria i Polbnia. Participa
arab el Cor Madrigal de Barcelona
corn a cantant i tamb6corn a solista. Enl’actualitat segueixdifigint el
CEM(Escola de mdsica i Conservatofi professional).

Nascut el 1970, Sebastia Serra 4s
originari de Rubf, on va fer els seus
estudis de mfisica iva comen~ara
cmatar en corals d’amics i fent projectes de cant solidafi entre els 18
i els 24 anys, aproximadament.
Anys mbs tard, d’aquells grups de
lloanga i cma~6sorgf el 1998 un nou
projecte, la Coral Noval~gara, impulsada juntament arab el loan
Martfnez Colas (el san primer director) i Ricard Freixas (el primer
president). La formaci6 va anar
cantant de manara estable fins
que, al complir el seu cinqu6 aniversari, Serra es va convertir en el
seu president. Tamb6ha cantat al
MCCot, arab Joan Martfnez Colas,
i ha col.laborat arab la Capella de
Mfisica de Santa Maria del Pi, de
Barcelona, especialitzada en polifonia del Renaixement. Corn a president de la Coral Nova f~gara, ha
viscut de prop els inicis de l’enfitat
Terrassa Ciutat Coral i el cicle Mfisiques del Cot, juntament amb
Factual director de la formaci6,
Raimon RomanL La Coral Nova
l~gara 6s actualment m~aenfitat coral que acull tamb~el ]azzcor Terrassa, amb un repertori d’est~ndards de jazz i mfisica moderna, i
la coral infantil Vine (Veus Iguals
Nova~gara). El cm~tcoral 6s tradici6 a la seva famflia: la seva dona
canta al Jazzcori els seus dos fills,
a la coralinfantiL ~

Nascut a Terrassa. l~s titulat superior en les disciplines de Direcci6
d’Orquestra, Direcci6 de Cots,
Composici6i Instrumentaci6 i Pedagogia Musical i professor de
cant, obo~ illenguatge musical, entre altres estudis i mksters. Ha dirigit i fundat diferents agrupacions
corals vinculades a la ciutat de Tarrassa aixf corn a diferents poblacions de Catalunya i l’estranger. Ha
estat director de les corals Renaixen~a de Santa Perpbtua de Mogoda (1994-1996), Nova ~gara (19982011), Orfe6 de Sabadell (20002005), Coral 2000 del Casal Anna
Muria de Terrassa (2001-2007),
CampusUnivarsitari de la UPCde
Tarrassa (2003-2010), Capella
Mfisica de Santa Maria del Pi de
Barcelona (2003-2006) iVoices Factory de Terrassa (2013). Ha fundat
a mbs la Coral Nova[~gara, MCCot
Barcelona Chamber Choir, Capella Sacra de Catalunya, Petits Canrants de Terrassa i Petits Cantants
de Badalona. Actualment dirigeix
el grup vocalVoicesFactory;, els Petits Cantants de Tarrassa i Badalona i l’Mc Cor. En paral.lel, t6 una
amplia trajectbria national iinternacional corn a director d’orquestra, compositor, cantant i creador
d’espectacles musicals. ~

Ladirectorai fundadora
deI’EstudiXXCotha
combinat
durantmolts
anys
l’activitat
concertistica
i pedagOgica
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La docEncia
musical
Estamb4unapart
del’~mbitd’actuaciO
d’aquest
rellevant
solistadel CotMadrigal

El creadorde nombroses
coralsa Terrassa
haestat
tamb6
el directorde
nombrosos
projectes,
desde ~994
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cantaran clàssics de Broadway a ‘El musical participatiu’
Xavier Castillón
GIRONA

L’Auditori de Girona oferirà el 19 de desembre vinent el primer d’una sèrie
de concerts per homenatjar el mestre Francesc Civil en el 25è aniversari de
la seva mort. La Coral Sant
Jordi i la GIOrquestra, sota la direcció de Marcel Sabaté, estrenaran dues
obres de Civil i interpretaran El nostre Nadal del
compositor gironí. També
en la programació de tardor de l’Auditori hi haurà
un altre homenatge pòstum, en aquest cas a dos
músics emblemàtics dels
dos extrems dels Països
Catalans, el nord-català
Joan Pau Giné i el valencià
Ovidi Montllor, amb la
participació de Carles Dénia i VerdCel (País Valencià), Marta Elka (Mallorca), Dídac Rocher (Catalunya) i Pascal Comelade i
Pere Figueres (Catalunya
Nord), el 21 de novembre.
La programació de l’Auditori, presentada ahir coincidint amb la posada a la
venda de les entrades

–amb preus “populars”
per facilitar l’accés a “una
programació de màxima
qualitat”, segons l’alcalde– inclourà un total de 25
concerts, bona part dels
quals corresponen a la
programació ‘clàssica’, ja
que es considera que els altres estils ja estaran prou
representats a la programació de Temporada Alta.
La programació de l’Auditori s’obrirà el 13 de setembre amb el concert inaugural del Festival de
Jazz de Girona: serà l’únic
concert a l’Estat i l’inici de
la gira europea del trio del
gran saxofonista nordamericà Joshua Redman
(1969). La cantant israeliana Noa tornarà a Girona, 7 anys després de la seva última actuació a la ciutat, per presentar Love
medicine, acompanyada
per la guitarra del seu fidel
Gil Dor, en plenes Fires de
Sant Narcís, i Antonio
Orozco oferirà a l’Auditori
el 27 de desembre, dins la
programació de Nadal, el
primer concert a Catalunya de la gira Destino, en
què presentarà nou disc.

D’altra banda, una de
les millors violinistes del
món, l’alemanya Isabelle
Faust, interpretarà la integral de les Sonates i Partites de Bach, en un concert de dues hores i mitja
amb dues pauses, i, amb la
mateixa vocació d’associar grans obres i els millors intèrprets per presentar-les en directe, el
pianista anglès Paul Lewis
tocarà les tres darreres sonates per a piano de Beethoven. Altres concerts
destacats seran els de l’Orfeó Català, la soprano Núria Rial amb Albert Guinovart al piano, el contratenor Carlos Mena i el llaütista Daniel Zapico, la
mezzosoprano Marta Infante amb l’orquestra Camera Musicae, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya –amb Guinovart,
Beth, Manu Guix i Cris
Juanico–, i un espectacle
que vol acostar l’òpera al
gran públic: Simfonova.
Només per a uns quants?
El talent local estarà representat per Música Antiga de Girona, l’Orquestra
de Girona, la Jove Orques-

Setembre

Dia

Hora

Diumenge 13

20.00

Dijous 24
Dissabte 26

Preu (euros)

Espectacle

15

21.00

Joshua Redman Trio amb Ole Morten Vagan
i Jorge Rossy
Isabelle Faust

21.00

Orfeó Català

10

Diumenge 4

12.00

Cicle Girona Coral (actuació per determinar)

Dissabte 10

21.00

Música Antiga de Girona

Diumenge 11

12.00

Cicle Girona Coral (actuació per determinar)

5

Dimarts 13

21.00

Núria Rial i Albert Guinovart

10

Diumenge 18

12.00

Cicle Girona Coral (actuació per determinar)

Diumenge 18

19.00

Només per a uns quants?

Divendres 23

21.00

Marta Infante i Camera Musicae

Diumenge 25

12.00

Cicle Girona Coral (actuació per determinar)

Dijous 29

12.00

Cobla La Principal de la Bisbal

Dissabte 31

21.00

Noa

Diumenge 1

12.00

Cor Maragall

Dijous 5

21.00

El Musical Participatiu

Dissabte 7

21.00

Les Anxovetes

Dimecres 11

21.00

Carlos Mena i Daniel Zapico

12

Dissabte 21

19.00

Orquestra de Girona

10

Dissabte 21

21.00

Canten Giné / Canten Ovidi

14

Diumenge 22

19.00

Capella Polifònica de Girona

10

Dimarts 24

21.00

Paul Lewis

Divendres 27

21.00

Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya

Dissabte 28

19.00

Diumenge 13

19.00

Jove Orquestra Auditori de Girona

Dissabte 19

21.00

Homenatge al mestre Francesc Civil

Diumenge 20

19.00

Cor Geriona

Diumenge 27

19.00

Antonio Orozco

tra de l’Auditori, els cors
Maragall i Geriona –més
els participants en el cicle
Girona Coral–, la Capella
Polifònica de Girona amb
la Simfònica de Sant Cugat, i un cop més tots els
cors de la ciutat, amb la
Simfònica del Vallès, per
interpretar clàssics de
Broadway en El musical
participatiu, impulsat per
l’Obra Social La Caixa. ■

LITERATURA

MÚSICA

Barbal reuneix
uns 40 lectors
a Agullana

La guitarra de
Kaminsky, a la
Fundació Valvi

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Unes 40 persones van assistir divendres als jardins de La
Concòrdia d’Agullana a la primera sessió del cicle Punt de
lectura. Maria Barbal hi va
parlar de la novel·la En la pell
de l’altre i de la tendència malaltissa a la impostura d’alguns individus que porten
una vida basada en la mentida. Jordi Sierra i Fabra hi intervindrà el 13 d’agost. ■ X.C.

El guitarrista mexicà Oman
Kaminsky, guanyador del concurs internacional de guitarra
d’Aranda de Duero el 2013, va
actuar ahir a la Fundació Valvi,
en el marc del Festival de Guitarra de Girona. El festival
continuarà avui a la Casa de
Cultura (20 h, 15 euros) amb
el trio de jazz del guitarrista i
compositor italià Maurizio Di
Fulvio. ■ QUIM PUIG

ORFEO CATALA

Isabelle Faust

Noa

Antonio Orozco

De setembre a desembre 2015

Octubre

a Noa, Antonio Orozco, Paul Lewis i Isabelle Faust, noms
destacats de la temporada de tardor a Els cors de Girona

Programació de l’Auditori de Girona

Novembre

L’Auditori
homenatjarà el
mestre Civil,
Ovidi i Giné

EL PUNT AVUI
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12
5
Gratuït

5
26 i 20
15 i 12
5
12 i 6
38, 36 i 24
Gratuït
15, 12 i 10
6

12
25, 20 i 15
Gratuït
10
12, 10 i 6
42, 38 i 28

Fer bons concerts (i no quedar sord)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre les 27 activitats de formació i suport a la creació
musical de l’Espai Marfà, destaca una convocatòria oberta
als grups que vulguin millorar
la producció dels seus concerts, amb el director escènic
Martí Torras (Blaumut, Catarres). També tindran lloc diver-

ses activitats relacionades
amb la Diada de la Rumba, i hi
haurà cursets de cante flamenc (Alba Guerrero), guitarra rock (Ismael Berengena) i
ukelele (Lluís Figueras), així
com un taller d’iniciació al
management i un altre de
prevenció de riscos auditius.
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Blaumuti l’art de la
delicadesa pop
Debutar en el m6nde Ia mtlsica i passar
desapercebut 6s un problema. Perb fer
un primer disc d’orfebreria pop tan
apreciable en conjunt corn El turista (2012),
~lbumque contenia, a m6s, un parell de
catedraletes pop molt ben plantades
("Bicicletes’; "Pa arab oli i sal’), d’aquelles
que et fan guanyar un lloc per sempreen la
mem6riamusical de molta gent, t’enfronta
a un altre tipus de repte.
Conscients o no de la pressi6, Blatmaut
superen el vertigen del segon disc depurant
la f6rmula de pop delicat, tornades i harmonies perdurables i un tractament de cordes
molt reeixit, gaireb~ in~dit en el pop catalh.
Globalment, El primer arbre del bosc
sembla m6s s61id, m6s ben acabat. Per6

El primer
arbre del bosc
BLAUMUT

aLx6 potser no s’acabaria d’apreciar si no
hagueren estat capaqos de generar un altre
parell de temes rotunds. Missi6 complida:
coma minim, en aquella categoria poden
figurar el tematitular, "El primer arbre del
bosc’; un t/tol preci6s i una canq6 que cont~
una tornado memorable, i la tremenda "De
moment’~una candidata a figurar entre les
millors cantons del curs.
Furgant una mica, per& en la mesura
que vas escohant el disc, tamb6 t’acabes
engaitxant a "Amsterdam’;un tema del
mateix rang que els esmemats. O als aires
de bossa nova anglosaxona i acfistica de
"Piano", un terna molt a l’estil dels Kingsof
Convenience que s’ajusta perfectament al
discurs de Blaumut.I furgant i traient la
punta al llapis, arribes a "Vent que mouel
temps’; que de primeres sembla un tema
m6s convencional, m6s de radiof6rmula,
per6 al qual has de concedir que t~ alguna
cosa que sura per sobre de la previsibilitat.
Una sensaci6 semblant a la provocada per
"Passes la p~gina en blanc" i la seua
poderosa i en~rgica melodia o "Normal’~
que nansmet una fragilitat mesurada, que
no cau en la hipersensibilitat lleganyosa.
Tamde preclosisme, tam de viatge
sensitiu, necessita algun contrapunt m~s
Ueuger, arab m6s ironia, paper que compleix "Qui va matar al Sr Cordills", una
hist6ria imaginativa que Blaumut adornen
arab unes routes i una melodia giravoltada,
digna del millor MatthewSweet. En resum,
tretze temes i molt poc material irrellevant.
El turista proporcionhvisibilitat i
reconeixement a B|aumut i moments de
glbria comel concert al Palau de la Mfisica,
Arab El primer arbre del boac potser ja no hi
ha efecte sorpresa, per6 la proposta ha
madurati crescut. 1 Ies millors expectatives
s’han complit amb escreLx, Enhorabona.

Enia culturacatalana,
mOsica
i poesiahunanatsempre
estretament
Iligats. Unpaper,el dels mt~sics, Despr~s vingu~ la
dedifusors,quet~ unnoucapitol amb
un dobleCDdedicata/a poesiade Manel
Alonso,poetai
m,’,sica
mel6man,
quehavist els seusversosinterpretatsperungrapatheterogeni
d’artistes. Toti hayer-hi MANELALONSO/OOAA
algunes
can~ons
fallides, el resultatfinal 6s m~squesatisfactori. Tom~s
delos Saeros,Ruben
Dur],
CariesPastori Miquel
Gil, Juanako
i Buga,RafaelEstrada,
Andreu
Valor,GentdelDesert,L’Arrelo
Artur/~lvarez
fan justicia als versos
i i~corporen
noves
rites als repertorisrespectius.

Contradiccions
ORIOLPADR{)S

ELTEMPS
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Despr6s
d’unacomplidatrajectSria coma
productori mosicen diversesformacions,
Oriol Padr6s
fa el salt ensolitari. El seu6sundiscdepopexultant,radiable,farcit dedetallsi arranjaments
de
mOsic
i productorcapacitat.Undisc molt m6ssubstanciSs
quan,opcioA, s’assembla
a unamenu
deRobbie
Williamsa la catalaea
-paradigma
del’artista capa(;d’unir comercialitat
i qualitat(’Abans
noes faci fosc", posem
percas), quequan,opci6B, es llan~aa tornbaobertaa fer la canto
estiuenca
del’any ("L’estiu~steu"). Sortosament,
l’opci6 Adomina
el conjuntdel disc.
75

