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“És un gran moment per escoltar aquests cinc CDs”

4

Diari de Sabadell - 25/06/2019

«Ver ‘Tosca’, desde el Liceo, en la gran pantalla de la Caseta de los Jardinillos, y oírla en ese ambiente,
va a encantar»
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Llama la
atención
El impacto bárbaro de los báculos para la
nueva iluminación de la Catedral y la Almudaina en la estampa de ambos monumentos.
Que los usuarios de las playas todavía desentierren plásticos, botellas y envases dejados por
los incívicos en la revetla de Sant Joan.
La expectación que se está generando por el

concierto de Gustavo Dudamel el próximo sábado en Formentor, junto a la Filarmónica de
Múnich y el Orfeó Català.
Que un aficionado local tuviera serios problemas para encontrar el domingo en la zona más
turística de Cala Rajada un bar en el que retransmitieran el partido del Mallorca. En muchos
emitían un amistoso entre Austria y Alemania.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 4438

TARIFA: 806 €

E.G.M.:

ÁREA: 601 CM² - 65%

SECCIÓN: OCIO

25 Junio, 2019

“És un gran moment per
escoltar aquests cinc CDs”
Pilar Armengol • @parmengol_pilar #juligarreta #bernatcastillejo

Entrevista a Bernat Castillejo La producció sardanista de Juli Garreta
es presenta avui al Petit Palau en concert, dirigit pel músic sabadellenc
La sala petita del Palau de la Música Catalana acollirà avui el concert de
presentació de la integral Juli Garreta. Les sardanes per a cobla, que comptarà amb la participació de la Cobla de
Cambra de Catalunya, el pianista Albert Guinovart i la soprano Marta Valero. El dirigirà el sabadellenc Bernat
Castillejo, que ja ha participat en l’enregistrament d’aquests cinc CDs.
Per què aquest concert a l’obra sardanista de Juli Garreta? Una mica
per la grandesa del compositor. És un
personatge mític, i com diu molt bé
Anna Costal als llibrets dels CDS, va
interessar més la llegenda del personatge que la seva música. Ara això ha
canviat a millor i valorem més la seva
música.
Garreta és un personatge misteriós? Encara no se sap quines coses són
llegenda i quines veritat, el que ha fet
diu moltes coses. Molta gent es pregunta com una persona sense formació acadèmica podia escriure i compondre el que ha escrit i compost. Fa
uns anys, jo estava escoltant juntament
amb el meu exprofessor de fiscorn i
la seva obra simfònica que es diu Suite empordanesa. El meu exprofessor no
parava de repetir que allò era extraordinari, que ningú podia ensenyar a ningú a compondre una obra com aquella.
Tots dos estàvem extasiats.
Què podrem sentir en aquest concert d’avui les 18.30 h al Petit Palau?
Es presenta l’enregistrament l’integral
de les 62 sardanes de Juli Garreta, i sentirem també algunes cançons de l’autor,
cantades per Mara Valero, mezzosoprano, i Albert Guinovart, al piano. Tot
seguit, la Cobla de Cambra de Catalunya interpretarà cinc sardanes de Juli
Garreta, de diferents èpoques.
Corresponen als cinc CDs enregistrats? Sí, sonarà una sardana de cada
CD, per ordre cronològic. Aquest treball discogràﬁc es va enregistrar al Vendrell, a l’Auditori Pau Casals durant
cinc anys, una gran tasca que han dut
a terme Músics per la Cobla del Jesús
Ventura i Josep Maria Serracant. S’han
dedicat a enregistrar obra simfònica
i sardanes que no ho havien estat fins
aleshores de diversos autors de prestigi. En total, hi han participat 70 músics.
I dirigits per vostè. Dirigiré una cobla amb dotze instruments, perquè Juli
Garreta escrivia per a dos trombons.
Les cobles tenen onze, dotze o tretze músics, però ell instrumentava amb
dos trombons. Aquesta cobla ha estat
escollida de forma que sigui represen-

Bernat Castillejo, tocant la flauta travessera al mig del carrer / ÓSCAR ESPINOSA

“A mi m’agrada molt
la música de concert
per a cobla, perquè
n’hi ha molta i molt
ben escrita dels
compositors clàssics i
contemporanis. És la
virtut de la sardana,
és música molt antiga
però cada any es continuen escrivint moltes sardanes i molta
obra per a cobla”

Les cobles
tenen onze
músics però
Juli Garreta
escrivia per a
dos trombons

tativa de totes les cobles catalanes, de
manera que hi ha músics de tot arreu.
Algun músic lliure i un de la Cobla Mediterrània també, és el trompetista Roger Santiago.
Garreta és un compositor de sardanes atípic? Ell escriu en molts estils diferents, ﬁns i tot les primeres sardanes
no tenen res a veure amb les últimes.
L’evolució és impressionant. Ara precisament és un gran moment de poder escoltar aquests cinc CDs i veure la
seva evolució. Algunes veus deien que
les primeres sardanes que va compondre no valien res, i és mentida. El reconeixement li ve sobretot per la seva
darrera etapa, però les primeres composicions estan molt ben fetes, aleshores ja era original.
No li anava la glossa com a altres autors de la seva època? Té algunes sardanes sobre melodies populars. Toca
tots els estils del moment. Fa sardanes
vuitcentistes, en fa sobre cançons catalanes. Escriu sardanes sobre les dones d’aigua, que aleshores estava molt
en voga, però cap a la seva darrera etapa, això canvia.
Com? Ell va fer un viatge a Alemanya
per conèixer de primera mà la música
de Wagner. Li agradava molt la música de Wagner i també d’Strauss. De fet,
sembla que tenia un grup en què ell tocava la viola i interpretaven partitures

que els arribaven de fora de Catalunya.
Va estar molt en contacte amb aquest
tipus de música
La música simfònica i les sardanes tenen relació, doncs. Les sardanes de la seva darrera etapa ja tenen un
aire més simfònic, una obra totalment
lliure. Per això, es deia que les sardanes
de Garreta no es poden ballar, i sí que
es poden ballar, però és que aquestes
darreres composicions van molt més
enllà.
Totes les sardanes han de ser per
ballar? No. Però es poden ballar totes,
el que passa és que moltes no fan saltar,
que és el que volen els sardanistes.
Les cobles poden fer moltes altres coses a més de sardanes? Sí,
però als músics ens agrada tot. A
mi m’agrada molt la música de concert per a cobla, perquè n’hi ha molta i molt ben escrita dels compositors
clàssics i contemporanis. És la virtut
de la sardana, és música molt antiga
però cada any es continuen escrivint
moltes sardanes i molta obra per a cobla. També m’agrada tocar en una audició i la gent balla. L’altre dia tocava a
la Catedral i interpretàvem sardanes
que han estat guanyadores de la Sardana de l’any, des dels anys 30 als anys
80, i en algunes era emocionant sentir que el públic cantava perquè se la
sabien... Això és emocionant.
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L’Audiència Nacional
investiga el cas del 3%
de la piscina de Figueres
ROGER LLEIXÀ

Foto d’arxiu del 2009, quan es van fer les obres d’adequació.

El

fet és el contracte
d’1,7MEUR de l’adequació
de la piscina coberta, en
l’època d’en Santi Vila
REDACCIÓ FIGUERES

El jutge de l’Audiència Nacional, Javier de la Mata, ha decidit
accelerar la investigació sobre el
suposat finançament il·legal de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), el conegut com
a cas , després que l’abril de
l’any passat l’afer caigués a les seves mans.
En una interlocutòria coneguda aquesta setmana, De la Mata
posa fil a l’agulla i ha imputat 
empreses que haurien pagat comissions a fundacions afins al
partit a canvi de l’adjudicació
d’obres públiques de la Generalitat i d’ajuntaments. Com el cas de
la Fundació CatDem, que ja va
quedar esquitxada pel cas Palau i
les donacions de Ferrovial, també
està investigada per «cobrar comissions il·legals del  per obres
públiques adjudicades a Teyco
S.L.», com van informar alguns
mitjans en el seu moment.
Figueres
Teyco S.L., dirigida per Jordi Sumarroca, un dels fundadors de
CDC i vinculat a Jordi Pujol, va ser
l’adjudicatària de l’adequació de
la piscina coberta de Figueres per

un cost final d’, milions d’euros
en un contracte que data del ,
època en la qual en Santi Vila
(CiU) era l’alcalde de la ciutat. Els
diners procedien del Fons Estatal
d’Inversió Local (el Pla Zapatero,
de reactivació econòmica). El
, la Guàrdia Civil va fer un registre a la seu del consistori i es va
endur quatre caixes precintades
amb documentació relativa a
aquest expedient. Les sospites
pressuposaven que el  d’aquest
import hauria anat a parar a CDC,
és a dir, uns . euros.
En aquella època, entre  i
, els comptes de la Fundació
Catdem (vinculada a CDC) van
mostrar que van rebre donacions
de Teyco S.L., uns . euros
entre  i  i . euros
entre  i .
Resta de la demarcació
Entre els molts contractes sota
sospita que estan sent investigats
pel jutge De la Mata, n’hi ha almenys quatre que afecten les comarques gironines.
A més de l’adequació de la piscina de Figueres, hi ha la redacció
del projecte de l’estació de l’AVE a
l’aeroport de Vilobí d’Onyar, adjudicat per Infraestructures.cat
(antiga empresa pública de la Generalitat GISA); la recollida d’escombraries i neteja viària de
l’Ajuntament d’Olot; i el parc urbà
de Can Xardó a Lloret de Mar, per
, milions d’euros.
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