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QUÈ, QUAN ON …

En record de les víctimes de Barcelona
i Cambrils
Fragment de l’homenatge que va fer l’Orfeó català a
Londres
..Al web..

Èxit musical de la Butterfly de Peralada
Particularment celebrada la protagonista Ermonela
Jaho. La direcció d’escena de Joan Anton Reich ha
estat més discutida. Èxit de la gironina Gemma ComaAlabert com a Suzuki
..La Vanguàrdia.. ..Emporà.. ..El País..

Temporada Ibercàmera Girona 2018
La venda d’entrades es farà: a partir 13 de setembre
els nous abonaments; a partir 12 desembre entrades
soltes
..Al web..

El baríton Dimitri Hvorostovski deixa les
funcions operístiques escenificades
Per motius de salut, el rus no acudirà la propera
temporada a “Un Ballo” i “Demon” al Liceu.
..Al web..

29è Mercat de Música Viva de Vic
Del 13 al 17 de setembre.
..Al web.. ..Programa..

Sobre l’òpera Goyescas en el 150
aniversari d’Enric Granados
Tres pianistes en fan comentaris
..Al web..

Ha triomfat a Bayreuth una escenografia
de Barrie Kosky per als Mestres Cantaires
Té la particularitat que Kosky és el primer jueu que
dirigeix a Bayreuth (recordem que Wagner era molt
antisemita) i que Wagner fa de protagonista.
..Al web..
..Al web..
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ANAR-HI

Sensacions positives en acabar el
Festival de Torroella no 37
Segons argumenta la directora, Montse Faura
..Al Diari de Girona..

Cicle de Lieds a Barcelona. 5a Edició
del memorial Victoria dels Àngeles
Deu recitals, amb alt interès, des del 20 de
setembre a finals de novembre
..Al web..

Un cicle de Conferències sobre la música
vocal de cambra
Del 6-XI al 4-XII a Girona, al Caixaforum, pel baríton i
divulgador musical Enric Martínez-Castignani
..Al web..

Aparegut el programa de Clàssica tardorhivern a la Reial Acadèmia de Belles Arts
Concerts promoguts per la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi
..Al web..

Festival de Jazz de Girona.
Entre el 16 i el 30 de setembre
Serà la 17a edició a Girona
..Al web..

ACTIVITATS
Audiovisual comentat: Iolanta,
òpera de Txaikovski. Accés lliure i gratuït
1-IX
(19 h.)

3-IX
(21,30h.)

Sala d’Actes del Teatre M. de Palafrugell.
Organitzen els Amics de l’Òpera de Palafrugell.
..Al nostre web..

Palafrugell

Motets de Bruckner (selec.) i missa
alemanya de Schubert. Cor de Cambra
de la Diputació de Girona.
A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

Vilabertran

Conferència d’apropament a l’òpera
de Rossini Il viaggio a Reims
7-IX
(19,30h.)

9-IX
(18,30h.)

Per pol Avinyó a la casa de Cultura.
..Al web..

Girona

Coral Castellonina:
Cançons d’amor pel desamor ...
A la Basília de Sta. Maria de Castelló d’Emp. Gratuït
..Al web..

Castelló d’E.

QUI

10-IX
(19,30h.)

11-IX
(19,30h.)

12-IX
(20 h.)
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Concert per Schola Antiqua:
Monodias y polifonías medievales.
A la Basília de Sta. Maria de Castelló d’Emp. Gratuït
..Al web..

Castelló d’E.

Concert per Locus Desperatus: Dulces
personabat sonus. Religiosa del XIV
A la Basília de Sta. Maria de Castelló d’Emp. Gratuït
..Al web..

Castelló d’E.

Música barroca per a tenor i petit grup de
cambra. Amb Víctor Jiménez
A la reial Acadèmia catalana de Belles Arts de Sant Jordi
..Al web..

Barcelona

Il viaggio a Reims, òpera de Rossini
13 a
20-IX
14-IX
(20 h.)

Divertida òpera bufa amb gran nombre de solistes.
Amb 7 representacions al Liceu
..Al web..

Barcelona

Tosca de Puccini.
Amb Orquestra de Terrassa 48
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Anada en bus al Liceu per veure
Il viaggio a Reims de Rossini
15-IX

Per a les persones que hagin reservat plaça
prèviament i en el seu moment.
..Al web..

Barcelona

Inici del Festival de Jazz de Girona
16-IX

16-IX
(20 h)

23-IX
(18h.)

23-IX
(18,30 h.)

Cicle jazzístic que durarà fins el 29 de setembre.
..Al web..

Girona

L’essència del Lied: Elena Copons
(soprano) i Sholto Kynoch (piano)
Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
Al recinte modernista de Sant Pau.
..Al web..

Barcelona

Òpera comentada i projectada a Rupià:
Porgy and Bess, de Gershwin
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

Rupià

Novena Simfonia de Beethoven.
Orquestra Simfònica del Vallès
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

QUI
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Mazzosoprano i arpa: Bach i Handel
Romina Sevilla (mezzo) i Maya Belén (arpa).
Música al Museu. Cicle intèrprets juvenils.
Al Museu del Modernisme de Barcelona
..Al nostre web..

23-IX
(19 h.)

26-IX
(20 h.)

Barcelona

I got Rhythm. Amb la soprano Romina
Krieger i el pianista Manuel Ruiz
A la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi
..Al web..

Barcelona

Motets des de Weimar.
Amb el Cor Jove de l’Orfeó català

27-IX

Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

(18 h.)

Barcelona

Ballet clàssic: Don Quixot
Pel ballet de Moscou

29-IX

Amb la música de Ludwing Minkus.
A l’Auditori de Girona
..Al web..

(21 h.)

Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
De 1886 a 1887. Un moment d’intensa activitat operística a Girona
Ja havíem analitzat la programació operística d’una anyada a la Girona del XIX i en
concret l’any 1888 (a l’Operem del mes d’abril del 2017). Ara hi tornem agafant un
període d’aproximadament un any, entre el 1886 i el 1887. Sengles documents, de 1-V1886 i 25-IV-1887 (Lligall 11 de la documentació del teatre, guardada a l’Arxiu
Municipal de Girona) ens esmenten els títols, els ingressos i les dates en què van ser
representades les òperes al teatre Principal (nom en aquell moment) de Girona.
ÒPERES REPRESENTADES AL TEATRE PRINCIPAL (ACTUAL MUNICIPAL) DE GIRONA
1886
1886/7
1887
26-IV La Traviata (Verdi)
9-V-86 Lucrezia Borgia (Donizetti)
28-IV Lucia di Lammermoor (Doni.) 11-V-86 Il Trovatore (Verdi)
30-IV Ernani (Verdi)
1-V
3-V
5-V
7-V
8-V

14-IV La Traviata (Verdi)
16-IV Faust (Gounod)

POPURRI: 1r acte La Traviata,
Lammermoor 12-V-86 4t de Rigoletto i 3r de Lucia 17-IV Faust (Gounod)
(Verdi i Donizetti)

Lucia
di
(Donizetti)
Lucrezia Borgia (Donizetti)
Ernai (Verdi)
Il Barbiere di Siviglia (Rossini)
Il Barbiere di Siviglia (Rossini)

14-V-86
10-IV-87
11-IV-87
12-IV-87

La Favorita (Donizetti)
Il Trovatore (Verdi)
La Traviata (Verdi)
Il Trovatore (Verdi)

19-IV
21-IV
23-IV
24-IV

La Favorita (Donizetti)
Rigoletto (Verdi)
Rigoletto (Verdi)
La Favorita (Donizetti)

Tinguem present que a la ciutat les representacions
operístiques eren més freqüents que en el segle XX i XXI
però apareixien a un ritme irregular, amb parèntesis de
sequera i èpoques de relativa abundància. Com el que
aquí analitzarem.
Amb molta diferència, el que domina és l’òpera
italiana. De fet, al país en el segle XIX, les operístiques
se solien anomenar companyia italiana. 20 de 22 (91%)
obres són de compositors italians i només les dues
funcions del Faust de Gounod són d’autor francès.
L’autor més representat és Verdi (11 funcions), Donizetti
(8 representacions) seguits a distància per Rossini i
Gounod, amb 2 funcions cadascun (fixem-nos que el dia
12-V-1886 es toquen dos autors en al mateixa funció).
És curiós que es comencés per La Traviata i Lucia di
Lammermoor, donat que van ser les dues primeres
òperes representades, i per aquest ordre, el 1860 en
l’acabat de construir Teatre de La Reina (que així es va
dir inicialment l’actual edifici del Teatre Municipal)
Abril 1887 Sobre dos Trovatore i una Traviata (“La
Nueva Lucha”, Girona 14-IV-1887)

Tal com és típic (ho van constatar també en l’article de l’Operem del mes d’abril d’aquest
2017) els títols es repeteixen, com a mínim fent 2 funcions de cada obra. Les més representades
en el 1886-87 foren: 4 vegades Il Trovatore i 3 cops La Traviata i Lucrezia Borgia. Els majors
ingressos els va donar un Trovatore (769 ptes), un Faust (491 ptes), La Traviata (473 ptes).
Evidentment, quan hi ha gaires repeticions d’una obra les darreres reiteracions es ressenteixen
en el taquillatge.
joan manel barceló sitjes

Reproducció del llistat d’operes representades al Teatre Principal de Girona el 1887. 25-IV-1887
(Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 11)

GENT

per la Música

Josep Pou Planas
Hi ha molta gent que viu la música com una part important de la seva vida. Admetrem
que hi ha altres facetes de l’existència més significades. La
música, però, per la seva dimensió emotiva, és de les que ens
pot arribar a afectar en profunditat. Els graus i maneres de
viure el fenomen musical són molt diversos i sovint depenen de
les circumstàncies de la pròpia existència. Hi ha qui viurà de la
música, fent-ne la seva professió. Altres, la majoria dels
afectats, simplement estarem tocats per el fet musical.
El cas que aquí recollim, el del Josep Pou, és d’una persona que
s’ha dedicat a altres feines, de fet ben diverses com
comentarem, però la música l’ha tinguda propera de diverses
maneres i moments. I això ja val la pena recollir-ho: com ens
afecta o com vivim la música els que no en som grans figures.
En Josep explica, potser amb nostàlgia?, que no s’ha pogut
dedicar més a la seva afició. La música l’ha anat vivint en
moments i de maneres diverses. Ell és de Serra de Daró, on
encara resideix

ENTRE LA COSA ARTÍSTICA I
L’ESPORT
L’afició va començar de ben jove. Per
motius familiars i d’estudis, va passar a residir
a La Bisbal. Allà als disset anys va anar a
prendre guitarra amb el Sr. Món, un dels
fundadors del Grup Alba, d’havaneres. Vers
els dinou anys va passar a engruixir el grup de
caramelles, que actuava cada any per Pasqua.
Un record especialment grat és també
d’aquella època. En Josep, cap als vint anys,
es va posar a fer de monitor de colònies amb
mossèn Lluís Suñer. Les colònies eren
moments intensos d’activitat. Una de les
tasques del jove Pou era la d’animació de les
cantades amb els nois i noies, acompanyantse de la guitarra.

L’altra gran afició va ser el futbol. No se li
donava malament. Va militar en forces equips
i va arribar a la segona divisió B, amb el
Calella de la Costa. També li havien agradat
les classes de dibuix i pintura amb l’avi
Vilaclara, fundador de Ceràmiques Vilaclara
de La Bisbal (aquesta influència plàstica
tindria el seu paper en la trajectòria del Josep,
com veurem posteriorment). Altre delit ha
estat el tennis. També se li donava. De fet fou
soci fundador del club de tennis La Bisbal.
Com a última afició a esmentar hi ha el
teatre. De jove en feien amb una colla a
Foixà. Allà va conèixer a la que seria la seva
esposa. Presentaven una actuació teatral
cada any. Van organitzar la Ronda de cançó i
alegria que oferia espectacles, tot en català,

quan encara la nostra llengua estava força
arraconada.
Però una i altra afició van haver de deixarse de costat per tal de guanyar-se les
garrofes.

MOLTES ALTRES DEDICACIONS
Com que aquí no només ens interessen
les notes musicals sinó el
personatge, repassarem la llarga i
ben
variada
trajectòria
professional del Josep Pou.
En Pou va començar a treballar
de pagès. Era la feina familiar. No
li agradava i a més ja hi havia el
germà hereu per a continuar. Així
que va dedicar-se una època a
portar un camió a Palafrugell. Per
aquella època va començar a ferse la casa. Se la va construir ell

posant més amb el temps, a l’Estartit, la
Bisbal, St. Pere Pecador. Vaig decidir de
deixar una bona feina i que m’agradava a la
casa Enri i em vaig llençar de ple a fer de
ceramista. M’agradava que d’un piló de fang
en pogués fer objectes, només amb el
modelatge de les mans. I les formes sortien
amb facilitat, tot girant en torn. La cosa anava
bé. Van arribar encàrrecs més
grossos. Recorda un cap de
compres alemany d’una gran
cadena que venia a estiuejar: li va
agradar el que fèiem i ens va fer
un gran encàrrec.
Amb el temps els Pou van
acudir a les fires del sector
ceràmic que es feien en diversos
països. Oh, vam anar a força
ciutats: Chantilly, Frankfurt,
Colònia, Atlanta,. Una iniciativa

mateix amb l’ajut d’un manobre.
important i útil va ser la decisió
Detall d’un dels catàlegs de
Ceràmica Pou
Una fase ben diferent va consistir
d’editar catàlegs. Encara no era
en
fer
d’inspector
gaire costum al país. Això
d’assegurances amb la companyia La
facilitava l’arribada de comandes. Penseu que
Catalana Occidente. Més llarg fou el
en els moments de major activitat
període de feina en la indústria
triem un tràiler sencer cada tres
paperera, amb Torras Hostench i
dies. Va fer falta construir noves
Enri. Van ser tretze anys, passant
naus. El nombre de persones
d’encarregat de magatzem a cap de
treballant-hi va arribar a la
logística.
vintena.
Un estiu, una mica per provarTant posat hi estava en Josep
ho, va anar a aprendre ceràmica a
Pou que va acabar sent el
La Bisbal. Doncs resulta que vaig
president del gremi e l’ Associació
acabar sent ceramista. Primer amb
d’empresaris ceramistes de la
un torn manual autoconstruït. Aviat
província de Girona. Hi havia una
va comprar un forn petit per a fer la
vuitantena de socis. Una de les
cuita. La dona també s’hi va posar,
dificultats en el gremi era
realitzant la part de decoració i
aconseguir que la gent anés a les
pintura. El que començà com un
reunions. Una cosa que vaig
complement va donar peu a posar
aprendre és que el clima personal
una petita botiga a casa mateix,
fortifica els grups: la manera de
aprofitant que estava a prop de la
reunir a més socis va ser convocar
carretera. Els estrangers compraven
a la vegada un sopar de
molt: els agradava i trobaven un El contrabaix que actualment companyonia. Amb la crisi del
toca en Josep Pou.
producte que no abundava als seus
2008 la cosa es va posar molt
països. De botigues en van anar
difícil. El moment va coincidir

amb la irrupció a Europa de la competència
de la ceràmica oriental, amb preus molt
rebaixats. Això va crear un fort efecte, que
encara dura, en el sector. Nosaltres ja érem
grans i vam optar per jubilar-nos i vam deixar
el negoci.

TORNANT A LA MÚSICA I A
L’ENTORN
A la família del Josep Pou el gust per la
música és compartit. L’iniciador de l’afició va
ser el pare, En Joaquim Pou Domingo, que va
ser força anys alcalde de Serra de Daró.
Encara que pagès se li donaven enormement
les habilitats musicals. La cosa arribà per
casualitat, i degut a l’afició pel futbol. Tot
sovint anava a veure a jugar el Girona, equip
del que va arribar a formar part de la
directiva. Així va conèixer al Sr Camps. Aquest
el va introduir en la
comercialització de pianos
i sobretot en la tècnica
d’afinació. En Joaquim, tot
i que ja era gran, va
mostrar de seguida una
gran
habilitat
com
afinador de pianos.
Joaquim Pou

Part dels instruments de la col·lecció de Josep Pou

A darrera el mas hi tenia un taller i així va
compatibilitzar el treball de la terra amb el
musical. Això li va generar gran quantitat
d’encàrrecs d’afinador, en el conjunt de les
comarques gironines i també a Barcelona. A
la vegada va passar a vendre aquests
instruments. Va arribar a tenir prop de 200

pianos dels quals, en evident mal estat, en
deuen quedar prop de la meitat
emmagatzemats.
En jubilar-se, en Joaquim va promoure una
orquestra de gent gran, que interpretava en
playback. Van adquirir una gran varietat
d’instruments i van establir vistosos vestuaris
per als espectacles que oferien. Part del
repertori d’instruments i models de vestits els
conserva en Josep Pou en la seva col·lecció
d’instruments. Alguns són de qualitat i estan
ben conservats. Hi ha l’anècdota que un dels
acordió de la col·lecció va servir per a cobrir
una urgència que es va presentar en el
conjunt musical que acompanyava a Jordi
Savall en una intervenció al Festival de
Torroella.
També la muller del Josep, Teresa Batlle,
té afició per la
música de manera
que forma part de
dues corals: Anselm
Viola de Torroella de
Montgrí i el Cor
Malodes
de
Bellcaire. Finalment, La Rosa Pou canta a la Setmana
com que els plats de Poesia de Barcelona, 2013
retiren a les olles
(sobretot entre ceramistes), una filla, la Rosa
Pou, ha practicat el ram musical,
particularment com a cantant [ ►
►
].També va estar, ara fa uns anys, a la
producció del Festival de Torroella.
En Josep Pou actualment mata el cuc
musical formant part de l’Orquestra de
Cambra d’Adults, de Torroella de Montgrí, on
toca el contrabaix. També canta en el Cor
Malodes de Bellcaire.
I és que molta gent que reparteix la seva
vida entre moltes coses té la música com un
aspecte important de l’existència. De totes
maneres, de les experiències tant diverses
que ha tingut, el que en Josep més valora és
la quantitat d’amistats que ha fet.
joan manel barceló sitjes

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES
Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musiucals amb el correu:
Jbarcel1@xtec.cat

Intercultural d’aire francès (amb quelcom de França)
Posa una
òpera de
Vivaldi a la teva vida (06)

La Favorita
de
Donizetti
per Kraus
Un Gluck
poc
interpretat
Recordant
al Gran
Mestre
Final d’Il
Viaggio a
Reims

Aquí tenim l’ària Sento in seno, de
l’òpera barroca Giustino, de Vivaldi.
Ens l’ofereix l’Ensemble Mateus
dirigit per J.-C. Spinosi. La veu la posa
el contratenor francès Philippe
Jaroussky. Correspon a un concert a
Lió el 2006
La Favorita, romàntica, és una de les
òperes que podrem anar a veure en viu
al Liceu la popera temporada (el 8 de
juliol 2018) amb el bus operístic.
Alfredo Kraus en va ser un dels millors
intèrprets. Aquí apareix a Spirito Gentil
(versió en italià de l’original francès
Ange si pur)
Aquesta sí, l’única cantada en francès.
I, anant a l’òpera clàssica, agafem un
fragment d’Armide: Venez, secondez
mes désirs, de l’alemany Ch W Gluck.
Interpretat per Les Talents Lyryques i
la soprano Véronique Gens
Passem a una obra del segle XX
dedicada a homenatjar a Joan Sebastià
Bach, la Bachiana Brasileira n 5,
d’Heitor Villa-Lobos. La interpretació
està oferta per músics francesos. És
una peça per a soprano (aquí Amel
Brahim-Djelloul) i “obligada” de
violoncel (en aquest cas, Gautier
Capuçon)
Per acabar, el final d’Il Viaggio a Reims,
la que anirem a veure el 15-IX amb el bus
operístic. Va ser un encàrrec a Rossini del
rei Carles X per a la seva coronació.
Presenta un himne monàrquic: Viva il
diletto augusto regnator. Potser hagués
estat l’himne de França si s’hagués
mantingut la monarquia.

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Cor de noies de Claudefaula
Seguim amb una formació coral en actiu, en aquest cas a Girona ciutat. La coral està
enquadrada en el conjunt d’activitats de l’Escola de música i arts Claudefaula.

El cor de noies té 6 anys de vida
(va començar el 2011)

Direcció: Quim Bonal

Moment d’una actuació del cor de Noies, a l’església de Santa Eugènia, el mes de març del 2013 (arxiu de Claudefaula)

Es tracta d’un centre privat que en el camp
coral té altres grups, a més del Cor de noies.
● Grup de nens (de 4 a 6 anys) que canten en
mig d’altres activitats musicals i expressives;
● Grup de mitjans (entre 7 i 9 anys);
● Grup de grans (de 10 a 16 o 17 anys);
● Finalment, un cor mixt.

El cor de noies té
una dotzena de
membres,
quantitat força
estable des de la
seva formació

Els assajos
es fan els
dilluns
durant una
hora i mitja

Entrevista amb Quim Bonal
Per tal de conèixer més aspectes del Cor de Noies de Claudefaula i del seu director, en
Quim Bonal, vam demanar una entrevista a aquest. Aquí en recollim una síntesi.
Op.- Tothom pot cantar?
Q.B. .- En cant és intrínsec a la persona. Tothom
pot fruir-ne i practicar-lo. Ara bé, no tothom té la
mateixa oïda. La veu i la oïda, si no són innates,
es poden educar, sobretot si es fa des de petits.
Ara bé, no tothom acaba tenint les qualitats per
participar en una coral competent, sobretot a
partir d’una certa edat.
Op.- Què cal per assolir una coral competent?
Q.B. .- El més important és obtenir un empast
de les veus. Cal buscar un color de grup que
unifiqui. Cada coral té el seu color. En el color
resultant hi té força a veure el paper del director.

començar inicien els estudis post obligatoris,
unes quantes han d’anar a la universitat, a
Barcelona o a altres indrets, i això en dificulta la
perseverança.
Amb el grup de noies fem una
tasca vocal força dura i exigent però el resultat
acaba sent una satisfacció per a la gent, per
sobre de l’esforç.
Op.- El grup ha obtingut algun premi, oi?
Q.B. .- En primer lloc vull dir que no dono massa
importància als concursos i en relativitzo els
resultats. Tot i això els concursos no es poden
menystenir. Poden ser llocs on trobar-se amb
altres formacions i on es pot aprendre molt.
Dit això, citaré l’obtenció d’un guardó en el
concurs a cappella de Malgrat de Mar de l’any
2012. Evidentment, sempre és un estímul i un
reconeixement de la feina. Insisteixo que no cal
atabalar-s’hi.

Fem una tasca vocal força dura i
exigent però ...

El Quim Bonal, a casa seva a Borrassà, l’estiu del 2017.

Op.- Satisfet de la tasca amb el Cor de noies?
Q.B. .Primer cal dir que, pel temps de
dedicació que la gent hi pot posar, el nostre
horari és de grup amateur. Amb tot, el rendiment
habitual del grup és ben alt. Una dificultat és la
continuïtat. Moltes de les noies després de

Op.- Com has esdevingut director de cor?
Q.B. .- En primer lloc, la música em va atreure
des de petit. Per la part de direcció coral he
gaudit de bones fonts formatives. Entre d’altres, i
em sento deutor en particular de del mestre Pep
Prats.
Op.- L’altre camp teu és el piano ...
Q.B. .- De fet jo em considero primordialment
pianista. Curiosament, ja des de molt petit. Vaig
ser jo que vaig insistir a casa per a que entrés un
piano. Quan vaig aconseguir que es llogués el
primer instrument jo tenia dotze anys. Aquell
piano era horrorós però em va permetre iniciarme en la meva vocació.

Haig de reconèixer que ara tinc la part
pianista una mica aparcada [el Quim aquí
somriu]. ... Les meves preferències. Bach i també
músics més contemporanis.
Op.- Tornant al camp coral, com selecciones les
peces a treballar?
Q.B. .- No és fàcil triar repertori. Convé que hi
hagi un plantejament i una coherència. Compto
amb un arxiu de treball a la vegada que és un
tema que comento amb el meu cunyat o
germana.
Op.Quan oferiu un concert us solen
predeterminar el contingut?
Q.B. .No. Habitualment ens ho podem
plantejar amb molta llibertat. Home, ... quan
assisteixes a un cicle de música religiosa, posem
per cas, l’àmbit ja queda acotat. També valorem
on es fa i a qui va dirigida l’actuació.
En molts llocs el públic agraeix que
s’interpretin cançons tradicionals, ben conegudes
pels oients. Mirem de tenir-ho present quan es
pot. Un concert, però i bàsicament ha de comptar
amb una coherència. Se sol buscar un fil
conductor que relacioni les peces.
Op.- Quin repertori us és més propi?
Q.B. .- Tirem més per autors contemporanis, del
segle XX i quan podem del XXI. Aquest darrer any hem
treballat Kodály, amb motiu de la commemoració
dels cinquanta anys de la seva mort. Altres
compositors a citar són Kóscar, Nystedt, ...

Op.- Com va l’aspecte dels suports al cant en el país
Q.B. .- Aquest és un aspecte desencisador. Inclús
vergonyós. No hi ha una política de suport al cant. Val
a dir que això, malauradament, és freqüent en molts
altres camps de la cultura. En el nostre cas, en ser una
entitat privada, encara ho tenim més difícil. Però
procurem espavilar-nos.

[En el cant coral en el nostre país]
cal reconèixer que sovint la qualitat
ha estat deixada de costat.
Op.- És cert el supòsit que Catalunya té tradició
coral?
Q.B. .- És cert, en part. Tot el moviment de Clavé, de
fort arrelament, així com l’existència de moltes corals
ho testifiquen. Ara bé, sovint la cosa ha tingut més un
sentit social, de gaudi i de convivència. Hem de ser
però autocrítics i cal reconèixer que, sovint, en la
nostra tradició, la qualitat ha estat deixada de costat
en benefici d’un folklorisme mal entès.
Estem vivint, però, un bon moment. Amb grups de
qualitat. Encara que em deixo injustament de citar-ne
molts d’altres, esmentaré Els Amics de la Unió, el Cor
Vivaldi,.
En qualsevol cas, la música, i l’àmbit coral en
particular, és una riquesa que val la pena conrear. La
música és un mitjà que ens permet realitzar-nos com
a persones, esdevenir més lliures .
Op.- Gràcies, Quim.

Detall del programa
d’un concert primerenc
de la Coral de Noies, en
aquest cas
conjuntament amb la
coral infantil de
Claudefaula. Amb el
títol Entorn a Gabriel
Fauré
A l’Auditori de Girona,
el 24 de novembre del
2013

Amb motiu de la seva representació al Liceu,
el mes de setembre.

Il Viaggio a Reims

Julià Pascual. 2017

Amb motiu de la seva projecció comentada,
el 1 de setembre a Palafrugell
Organitzat pels Amics de l’Òpera de Palafrugell.

Iolanta

Jordi Plana Martí

