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Comarques Gironines
Música La Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya recupera un símbol del patrimoni musical català

La SCCC celebra 10 anys amb
‘Cançó d’amor i de guerra’
NOVÈ DISC · La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya grava la sarsuela
de Martínez Valls en un doble CD amb
inèdits ESTRENA · Es farà els dies 24 i
25 de novembre a l’Auditori de Girona
Xavier Castillón
GIRONA

La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya
(SCCC), el projecte musical únic al món que impulsa la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb
l’Auditori de Girona, celebra el seu 10è aniversari
fent un important salt endavant, amb l’enregistrament de Cançó d’amor i
de guerra, la sarsuela catalana per excel·lència,
composta pel valencià Rafael Martínez Valls i estrenada el 1926, de la qual
ara es recuperen dos números inèdits no inclosos
en la partitura per a cant i
piano que es va publicar en
els anys trenta. “Aquest és
el projecte més ambiciós
de la SCCC tant a nivell escenogràfic com d’inversió
econòmica, com de persones involucrades, amb
més de 140 músics i cantants sobre l’escenari”,
afirma el president executiu de Metalquimia, Josep
Lagares, que ahir va presentar el projecte a l’Ajuntament de Girona, acompanyat per l’alcaldessa,
Marta Madrenas; el director musical de la SCCC,
Francesc Cassú; el director tècnic de la formació,
Jaume Lleixà i, com a noves incorporacions, Joan
Casas, productor artístic i
estudiós de Cançó d’amor
i de guerra –en va publicar
l’edició crítica el 2006–, i
Francesca Masclans i David Cuspinera com a responsables de la direcció escènica del concert de pre-

La Simfònica de
Cobla i Corda,
durant la gravació
del disc, a l’Auditori
de Girona ■ PERE
DURAN / NORD MEDIA

sentació d’aquest doble
CD, que s’estrenarà el divendres 24 (21 h) i el dissabte 25 (19 h) de novembre a l’Auditori de Girona i
més endavant arribarà
també al Palau de la Música Catalana. “Ja tenim altres dates previstes fins al
2019”, va dir Lleixà. En
aquest nou disc i espectacle, la SCCC col·labora
amb la Polifònica de Puigreig –“Havien de ser ells”,
va afirmar Cassú per subratllar la idoneïtat de la coral en aquest context– i
amb destacats solistes
com ara la soprano tarragonina Marta Mathéu, en
el paper de Francina; el te—————————————————————————————————

Hi col·laboren la
Polifònica de
Puig-reig i tres
destacats solistes
—————————————————————————————————

nor barceloní Roger Padullés com a Eloi, i el baríton
lleidatà Toni Marsol, donant vida a l’avi Castellet.
Les entrades per als concerts de Girona ja es poden
comprar al web de l’Auditori (18 i 25 euros).
“Cançó d’amor i de
guerra, que en el seu moment va ser prohibida inicialment per la censura,
representa l’anhel més noble dels pobles i de les persones per la seva llibertat i
autodeterminació en moments de gran convulsió.
L’obra llança un missatge
a favor de l’amor, la igualtat i la confraternitat, i en
contra de la guerra i els interessos econòmics que hi

ha al darrere”, va remarcar Josep Lagares, fent un
paral·lelisme entre la situació actual i els fets que
narra la sarsuela de Martínez Valls, ambientada en
un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa, a finals del segle XVIII,
en un complicat moment
polític i social. “L’espectacularitat d’aquesta nova
versió servirà per recordar, 91 anys després de la
seva estrena, que mai no
hem de renunciar al nostre dret inalienable a la llibertat i el progrés”, va afegir Lagares sobre aquest
“projecte patriòtic de gran
excel·lència musical”, com
el va definir Madrenas. ■

Bandes sonores, musicals, pop-rock i Lluís Llach
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya va néixer la
tardor del 2007 per iniciativa
de Narcís Lagares, president
d’honor de Metalquimia, reconegut melòman i autor de
diverses sardanes. La SCCC
va néixer com una formació
inèdita que sumava els músics de la cobla La Principal
de la Bisbal i els d’una orquestra de corda, inicialment
l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà. A partir de l’any
2012, la Jove Orquestra de les
Comarques Gironines, el projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués, va substi-

tuir l’OCE en aquesta fusió
sense precedents. “Ara ja no
som la suma de dues formacions sinó una sola orquestra”, va remarcar ahir Lleixà.
En una dècada, la SCCC
ha fet molta feina, amb un ritme trepidant d’edició: vuit
discos, alguns dels quals dobles, gravats amb la col·laboració de destacats artistes. El
primer va ser Sardanes al
món (2008), al qual van seguir Inoblidables en concert
(2009), en què ja ampliava el
seu ventall estilístic a l’havanera o la cançó d’autor, i Amb
Catalunya al cor (2010).

El 2012 va arribar Llegendes del cinema, amb Nina,
Pep Poblet i Cris Juanico, que
va repetir a Llegendes del musical (2013), al costat de
Beth. Llegendes del pop-rock
(2014) va incloure les veus de
Beth i Manu Guix i nous instruments com ara la guitarra i
el baix elèctric. Després del
recopilatori SCCC: The Very
Best (2015), l’any passat es
va publicar el doble CD Tossusament Llach, amb Elena
Gadel, Beth, Roger Padullés i
Manu Guix, que va rebre el
premi Enderrock al millor
disc de música clàssica.
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Cultura i Societat FETS I GENT

La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya posa al dia
«Cançó d'Amor i de Guerra»
El nou disc de la formació impulsada per Metalquímia es presentarà a

l’Auditori de Girona el 24 i el 25 de novembre amb la Polifònica de Puig-reig
PERE DURAN

ACN GIRONA

■ La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya ha versionat la sarsuela catalana Cançó d'Amor i de
Guerra per posar al dia «un dels
símbols del patrimoni musical català i una de les peces més grans i
emblemàtiques de la lírica catalana». Són paraules de Josep Lagares, impulsor de la formació, que
ahir va dir en la presentació que
aquest és el projecte «més ambiciós» en els nou anys de vida de
l'orquestra.
S'editarà un doble CD de  minuts de durada on, per primer
cop, la sarsuela, estrenada l'any
 i composta per Rafael Martínez Valls, s'enregistrarà de forma
íntegra.
També s'inclouran dos temes
inèdits presents a l'obra original
així com els textos parlats, que
també s'han adaptat al llenguatge
actual.

Els promotors del disc.

El novè treball de la formació es
presentarà a l'Auditori de Girona
en dos concerts els dies  i  de
novembre amb les veus de Marta
Mathéu, Roger Padullés i Toni
Marsol, la Polifònica de Puig-reig
a les parts corals i sota la direcció
de Francesc Cassú.
Després del projecte Tossudament Llach el , la Simfònica
de Cobla i Corda es capbussa en
el gènere de la sarsuela amb un
projecte que compta amb més de
 músics i cantants dalt de l'es-

cenari i una important inversió.
L'adaptació d'aquesta sarsuela
que Rafael Martínez Valls va estrenar l'any  ha comptat amb
l'asssessorament del productor
artístic Joan Casas, que va rebre en
cessió l'arxiu i documents de la
mà dels hereus del compositor valencià. Aquest material està actualment a la Biblioteca Nacional
de Catalunya.
L'any , Casas va publicar
una edició critica d'aquesta sarsuela, un treball d'investigació
que va permetre recuperar per
primer cop dos números inèdits
que també s'inclouen ara en la
versió de la SCCC.
Casas va elogiar ahir el treball
de Francesc Cassú com a director
musical del projecte. A la presentació també hi van participar David Cuspinera, Marta Madrenas,
Jaume Lleixà, Francesca Masclans i Eulàlia Tomàs.

Àlex Nogué davant una de les seves obres. MARC MARTÍ

Un tren n’amaga un altre
a l’exposició d’Àlex Nogué
D.B. GIRONA

■ Un tren en pot amagar un altre.
Aquesta advertència de seguretat
de les estacions de ferrocarril
franceses ha estat presa per Àlex
Nogué com a títol de la seva nova
exposició que, entre altres obres,
mostra una tela gegant pintada en
negre tapada a escassament mig
metre per una altra tela gegant
sense pintar.
Amb aquesta obra aparentment absurda, titulada Blanc i negre, Nogué, que és catedràtic de

pintura de la Universitat de Barcelona, vol afavorir la reflexió sobre els codis i el llenguatge de l’art
contemporani amb la voluntat
d’acostar-lo a les persones no avesades.
Nogué (els Hostalets d’en Bas,
) va inaugurar ahir aquesta
nova «exposició viatgera» de la Diputació de Girona a la Casa de
Cultura. Una de les obres és una
caixa gegant però cal demanar la
clau per accedir al seu misteriós
interior.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48H.
D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU fets.diaridegirona@epi.es

Moltes felicitats, Sergi! T’estimem moltíssim! Ets un crack!

Moltes felicitats de part dels teus
avis, «tiu», «tia», el teu pare, el teu
germà i la «prima». Que passis molt
bon dia!

Per molts anys, Marc. Si el veieu,
feliciteu-lo!

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.
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Sardana
Robert Roqué
GIRONA

Dimarts, dia  , a dos quarts de

vuit del vespre, l’Auditori Municipal
de la Devesa, de Girona acollirà la
representació de l’espectacle Més
Bertrana, més!, un recorregut per la
vida i obra de Prudenci Bertrana
amb textos del mateix literat i de la
seva filla Aurora, temes musicals de
l’època i imatges il·lustratives.
Una idea portada a cap per la cobla Ciutat de Girona sota la direcció
de Jesús Ventura, que, aprofitant
obres de diversos autors, majoritàriament del món sardanístic, ens
permet evocar l’ambient polític en
què visqué Bertrana, la seva adolescència, la joventut, la seva relació
amb el grup d’artistes modernistes
de Girona i el descobriment de la
seva vocació literària, la publicació
de Josafat, la relació amb Maragall i
Granados.
La coneixença amb personatges
especials, l’exercici del periodisme
a Girona, l’estada a la presó, la consagració com a escriptor, la sortida
de Girona, l’arribada a Barcelona, la
seva penúria econòmica i la mort de
tres fills, l’antinòmica qualitat de
Bertrana de ser empordanès però
fill de Tordera. Aquest guió ve reforçat per música d’Antoni Agramont,
Pep Ventura, Joan Josep Blay, Fèlix
Martínez Comín, Tomàs Sobrequés
–amic de Bertrana, mestre de violoncel de la seva filla, del qual s’ha
localitzat a Barcelona una sardana
pràcticament inèdita–, Cassià Casademont, Juli Garreta, Enric Granados, Francesc Perich –un altre gironí redescobert– Carme Karr i
Apel·les Mestres, Claude Debussy,
Xavier Montsalvatge, Ricard Viladesau, Joaquim Serra, i Enric Morera.
Els intèrprets són: la Cobla Ciutat
de Girona, Joan Torras a la percussió
i al piano, Anna Farriol Cruells com
a actriu i violoncel·lista, Albert Sabater, veu en off, Jesús Ventura a la
direcció musical i també com a narrador, Joan Teixidor a la direcció artística, sota guió de Xavier Sanjuan
i la producció audiovisual de M. José
Aldana, amb la participació de Músics per la cobla en la recerca i l’assessorament musical.

TORROELLA DE MONTGRÍ
El Grup Montgrí Dansa de l'Associació Sardanista Continuïtat, en
col·laboració amb l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, han presentat
al Teatre Espai Ter de Torroella de
Montgrí el seu nou espectacle: Petjades del temps. És una obra basada
en la dansa catalana d'arrel tradicional en què s'ha homenatjat l'autor
Joan Lluís Moraleda.
La part musical correspon a la cobla Mil·lenària, de Perpinyà, i la percussió a Robert Armengol, sota la
direcció musical de Jordi Núñez. La
direcció artística i coreogràfica és de
Sebastià Vilanou, mentre que la
presentació de l'espectacle va a
càrrec de Jaume Nonell.
Petjades del temps es planteja
com «un viatge pels territoris de parla catalana» per oferir diversos balls
d'arreu dels Països Catalans, un re-

L’Any Bertrana porta a Girona l’espectacle literari i musical «Més Bertrana, més!», un recorregut per la vida de
l’escriptor gironí de la de la seva filla, Aurora, en la commemoració dels 150 anys del naixement de l’autor de
«Josafat» i del 125è aniversari del naixement de la seva filla, autora d’unes celebrades memòries, entre altres.

«Més Bertrana, més!»
L’Auditori de Girona acollirà dimarts l’espectacle amb textos de Prudenci i Aurora Bertrana
ANIOL RESCLOSA

l'Esbart Montgrí, base de l'actual
Grup Montgrí Dansa.
Seguint a Torroella, comentem
que el proper diumenge, dia , s’hi
celebra el è. Aplec de la Sardana,
a les . h i . h. amb la participació musical de les cobles,Mediterrània, Tres Vents, La Principal de
Cassà i Maricel, als Jardins John
Lennon, on a més hi haurà el Concurs de Colles Sardanistes,el matí i
a la plaça de l’Ajuntament a la tarda.

LA SIMFÒNICA DE COBLA
I CORDA DE CATALUNYA

La Simfònica de Corda i Cobla interpreta «Tossudament Llach».

L’AGENDA
BALLADES

 DISSABTE, DIA 16

 DIUMENGE, DIA 17

Aiguaviva  Plaça. Cobla Costa Brava.12.00
h.
Borgonyà  Cobla La Principal de Porqueres. 12.00 ofici sardanes davant l’església
17.30 Plaça dels gínjols.
Caldes de Malavella  Franciac. . Cobla La
Principal de Banyoles. Matí i tarda.
Campdevànol  Plaça. Cobla La Flama de
Farners, 12.00 h.
La Vall de Bas  (Sant esteve de Bas). Plaça.
Cobla La Principal d’Olot. Matí i tarda.
Riudarenes  Plaça Ajuntament. Cobla La
Principal de la Bisbal. 12.00 h.
Sant Sadurní de l’Heura  Cobla La Principal de l’Escala. 17.00 h.

Lloret de mar  Aplec de les Alegries. Ermita. Cobles. Col·legi de Santa Maria de Blanes i
Contemporània.
Terrades  Ermita de la Mare de Déu de la
Salut. Cobla Vila de la Jonquera. 11.30 h.
Torroella de Montgrí  Matí 11.00 h. Jardins John Lernnon Tarda 16.30 h. Plaça Ajuntament. Cobles , Mediterrània, Maricel, Tres
Vents i La Principal de Cassà.

AUDICIONS
 DIVENDRES, DIA 15

Sils  Plaça. Cobla La Principal d’Olot. 22.00
h.
Olot  Claustres del Carme. Cobles Ciutat de
Girona i Montgrins. 22.15 h.
 DISSABTE, DIA 9

L’Escala  (CER) Cobla La Principal de l’Escala. 21.30 h.
Prats de Molló  Plaça. Cobla Tres vents
18.00 h.
 DISSABTE, DIA 16

 DILLUNS, DIA 18

Campdevànol  Barri de la Creu, 12.00 h. i
Plaça de la Dansa, 18.00. Cobla Ciutat de Girona.
La Vall de Bas  (Sant Esteve de Bas). Cobla
La Principal d’Olot. 18.00 h.

CONCERTS

Cotlliure  Plaça del mercat. Cobla Nova
Germanor. 15.30 h.
Lloret de mar  Plaça de la vila. Cobla Ciutat de Girona. 22.00 h.
Perpinyà  Plaça. Cobla Mil·lenària. 11.30 h.
Setcases  Plaça major. Cobla La Principal
d’Olot. 11.00 h. (festa del bolet)
Vilanna  Plaça. Cobla La Principal de Porqueres. 19.00 h.

 DIMARTS, DIA 19

pertori que ha determinat la trajectòria del Grup. D'aquesta manera el
muntatge recupera alguns números anteriors, però també n'estrena.
Així, el programa presenta per blocs
territorials diverses danses.
En primer lloc hi ha les de les terres tarragonines, com jotes, balls de
coca, etc. Després hi ha dues danses

araneses. Tot seguit hi sonen peces
de les illes dins del bloc Aires mallorquins, segueix amb l'estrena per a
cobla de l'havanera La bella Lola, i
l'estrena del bloc anomenat A la festa, amb tot de danses. S'acaba el
muntatge amb la recuperació d'alguns números de l'espectacle Les
goges del Montgrí.

La FRASE
Contemplar una
sardana en
aquella plaça del poble
empordanès i ballada
per aquella gent era un
beure en la deu més
pura dels classicisme
sardanístic»
 Prudenci Bertrana Comte
TORDERA 1867-BARCELONA, 1941. ESCRIPTOR

Girona  Auditori. Cobla Ciutat de Girona.
19.30 h. (Més Bertrana més).

CONCURS DE COLLES
SARDANISTES.
 DIUMENGE, DIA 17

Torroella de Montgrí  Jardins John Lennon. Cobla Mediterrània, 11.30 h.

Aquesta estrena és, com des de fa
diversos anys, la col·laboració de
l'Associació Sardanista Continuïtat
amb la Festa Major de Sant Genís,
de Torroella.
Es poden contractar funcions de
Petjades del temps a través del
correu electrònic agrupaciosardanistacontinuitat@gmail.como al telèfon    .
L'Agrupació Colla Continuïtat,
anomenada més tard amb el nom
actual d'Associació Sardanista Continuïtat, va néixer el  per ensenyar sardanes a Torroella de Montgrí.
El  es van crear les colles de sardana esportiva de l'entitat i el 

El projecte musical que impulsa
la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb l’Auditori de Girona, fa
enguany una clara aposta de suport
al patrimoni musical català amb
l’enregistrament de Cançó d’Amor i
de Guerra, la sarsuela catalana per
excel·lència i una de les peces més
grans i emblemàtiques de la lírica
catalana.
El nou treball discogràfic és el
novè de la formació i compta amb
la participació de solistes catalans
de primera línia com són Marta
Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol en els papers principals i amb la
Polifònica de Puig-reig a les parts
corals, dirigits per Francesc Cassú.
Segons el director, «ha estat tot un
repte agafar la peça original datada
del  i adaptar-la al sector de fusta i metall de la SCCC».
Tal com ha explicat el president
executiu de Metalquimia, Josep Lagares, «aquest és el projecte més
ambiciós de la SCCC tant a nivell escenogràfic, com d’inversió econòmica, amb més de  músics i cantants sobre l’escenari».
Amb aquesta nova versió de
Cançó d’Amor i de Guerra, composta per Rafael Martínez Valls
l’any , s’ha comptat amb l’assessorament de Joan Casas, productor artístic, que va fer-ne l’edició crítica l’any . Casas ha explicat que «s’han recuperat dos
números totalment inèdits que
estaven escrits en les partitures
originals però que no s’havien enregistrat».
Prohibida inicialment per la
censura de l’època, la trama de
l’obra ens situa a un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric, social i individual
viscut en aquestes terres a finals
del segle XVIII.
La direcció musical és de Francesc Cassú, la direcció tècnica de
Jaume Lleixà i la direcció escènica
de Francesca Masclans i David
Cuspinera. La presentació tindrà
lloc els dies  i  de novembre a
l’Auditori de Girona.
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La gran sarsuela
catalana
Jordi Grau

ambient i útil.
Ahir també ser el torn
d’atorgar el premi del concurs del millor aparador
gastronòmic del 2017,
que va ser per a la botiga de
moda multimarca de Girona Cheap & Vip, que es va

endur el primer premi
d’aquest concurs, convocat per l’Agrupació de Comerciants Girona Centre
Eix Comercial per novè
any consecutiu. A l’acte de
lliurament dels guardons
del comerç local de Girona

reig. País amb majúscules, perquè Cançó d’amor i de
guerra és la sarsuela catalana per excel·lència. Es va
estrenar el 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera. Inspirada en els ideals de la República Francesa,
l’acció es desenvolupa al Vallespir l’any 1793. No troben absolutament oportú reivindicar en aquests moments els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat?

van ser-hi presents la president de l’associació de
comerç, Josep Maria Noguer, la regidora de Promoció econòmica de Girona, Glòria Plana, el codirector del saló gastronòmic, Jaume von Arend, el

117711-1164528®

104311-1176465®w

ha valorat, en el primer
cas, l’aspecte, l’aroma i el
gust en boca; en el segon
cas, que és pràctic, la utilitat i la perdurabilitat, i en
el tercer cas, el fet de ser
un packaging sostenible,
responsable amb el medi

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el projecte impulsat per la Fundació Metalquimia, celebra el
desè aniversari. Ja han reservat entrades a l’Auditori
per divendres o dissabte? La Simfònica, que agrupa
joves músics de l’Orquestra de Cadaqués i reconeguts
primeres espases de La Principal de la Bisbal, continua fent país. Aquest cop amb la Polifònica de Puig-

director de la cooperativa
d’olis i vins Empordàlia,
Simon Casanovas, i la gerent de la marca de fruites
i verdures Nufruit. El segon premi va ser per a l’establiment de disfresses
Busquets Festa, i el tercer,

per a la botiga de joguines
Zeppeling un Món de Jocs.
També es van repartir accèssits per als aparadors
de la botiga de moda Ribes, la sabateria Game
Shoes i la perfumeria Can
Can. ■

Carme Coll Riera
44 DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE DE 2017

Diari de Girona

Sardana
Gran estrena aquesta nit a l’Auditori de Girona. La Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya (SCCC) estrenarà
avui a l’Auditori de Girona una nova versió del clàssic de la lírica catalana «Cançó d’amor i de guerra». L’obra es
veurà també al Palau de la Música Catalana. L’espectacle, que recupera dos números inèdits, s’ha editat en disc.

La «Cançó d’amor i de guerra»
més transgressora i completa
La Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya estrena a Girona la nova versió del clàssic de la lírica
MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Robert Roqué
GIRONA

La Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya (SCCC) porta a escena la
versió més «transgressora i completa» del clàssic de la lírica catalana
Cançó d’amor i de guerra. L’escenari
escollit és l’Auditori de Girona, en un
doble concert avui i demà. El director musical de la SCCC, Francesc
Cassú, va destacar ahir en la presentació a la premsa que es tracta d’una
peça inèdita, malgrat «ser una de les
obres més representades». «És
transgressora perquè hem reconvertit l’original, en especial la seva
sonoritat», argumenta.
Per la seva banda, el director tècnic de la Simfònica, Jaume Lleixà,
remarca l’especial relació que té
Cançó d’amor i de guerra amb l’actual context social que viu Catalunya. «L’obra parla de salut, revolució
i república, un clam que s’adapta a
la realitat catalana d’avui».
El repartiment inclou la soprano,
Marta Mathéu, el tenor Roger Padullés, el baríton Toni Marsol, així com
la Polifònica de Puig-reig.
Cassú va afirmar que són «primeres espases» de la música clàssica a nivell mundial, i va reivindicar
aquesta versió del clàssic com «el
projecte més ambiciós» que mai ha
tirat endavant la SCCC.
De fet, entre músics i cantants
apareixen un total  persones a
dalt de l’escenari al llarg de l’obra. El
productor musical Joan Casas ha
col·laborat en l’elaboració d’aquesta
versió inèdita. Casas va recordar
que moltes generacions de catalans
han cantat Cançó d’amor i de guerra
i va recordar la pressió per «aconseguir un nivell com el que l’obra mereix».
El productor musical diu que es
tracta d’una obra que «estava predestinada a fer-se en versió de cobla». «Segur que pot sorprendre a
molts escoltar un tible o una tenora
on abans hi havia un clarinet, però
creiem que la crítica serà positiva».
Entre els concerts que ja s’han
tancat per part de la SCCC hi ha el
del Palau de la Música, entre altres
escenaris. Per a Cassú, anar al Palau
«és molt important».
L’obra va ser censurada en dues
ocasions durant les dictadures de
Franco i Primo de Rivera, ja que pretenia «ser un cant a la llibertat».
El director tècnic de la Simfònica,
Jaume Lleixà, explica que el públic
no podrà defugir del context social
que viu Catalunya, malgrat que els

de Cambra de l’Empordà. A la a
part, sardanes de Pep Ventura, algunes gens conegudes i ,a la a part,
obres per a formació simfònica
compostes per Pep Ventura i el seu
fill, Benet (Figueres -).
En parlar de Pep Ventura i especialment aquest any, cal remarcar
el seu naixement. Efectivament,
nasqué a Andalusia, a la ciutat d’Alcalá la Real, el  de febrer de . El
seu pare, de Figueres, era militar i es
trobava en aquest indret, junt a la
seva esposa, Àngela Casas, que era
de Manlleu. Aviat es traslladaren de
nou a Catalunya i el nostre Pep visqué a Roses, amb uns avis. Ja de jovenet anà a Figueres, on aprengué
amb en Llandric l’ofici de sastre i de
músic.
Per cert, que a Alcalá de Henares
es considerat Fill il·lustre i consta la
seva fotografia a la Sala d’actes de
l’Ajuntament.

CONCURS DE COLLES

Un moment dels assajos.

La FRASE
Mireu si de la
sardana
l’esperit se us
encomana, abans
d’entrar en la rotllana,
per saber si haveu el do
de dansar-la amb
devoció.»
 Manel Capdevila i Rovira.
Barcelona, 1901

EDITAT A BARCELONA, EN EL LLIBRE «LA SARDANA»,
EL 1948. BARCELONA, 1983. AUTOR D’«UNA HISTÒRIA
I QUATRE CONTES» (1924) I DE «LA SARDANA» (1925).
FOU REDACTOR EN CAP DE LA REVISTA «SETMANAL
LA SARDANA» (1921-28).

escenaris siguin diferents. «L’obra
parla de revolució, salut i República,
un clam que s’adapta a l’actualitat i
al qual nosaltres posem música»,
concreta.
Els assajos d’ahir de la SCCC a
l’Auditori de Girona van coincidir
amb l’activitat pedagògica Auditori
obert, assaig obert; La Simfònica per
a joves, que van comptar amb l’assistència d’un miler d’estudiants de
secundària d’instituts de les comarques de Girona. L’activitat va servir
per interactuar amb els artistes i

Un miler d’estudiants participen a l’activitat a l’Auditori.

apropar aquest clàssic de la lírica catalana als alumnes.
Cançó d’amor i de guerra es va
enregistrar per darrera vegada l’any
 amb Montserrat Caballé, Josep Carreras i Vicenç Sardinero en
els papers protagonistes a l’Orfeó
Gracienc.
En aquesta nova versió s’han recuperat dos números totalment
inèdits que estaven escrits en partitures originals.
El disc que s’ha editat inclou també, per primera vegada, els textos
parlats originals, que permeten seguir el fil argumental de l’obra. La
trama se situa en un poble de la Catalunya del Nord, al Vallespir, durant
la revolució francesa.

FESTA DE SANTA CECÍLIA
OLOT
Santa Cecília era festejada pels

músics i s’oferien concerts de tota
mena. Ara, poca cosa es fa, més si tenim en compte que el mes de juny
se celebra el Dia Mundial de la Música, però en alguns llocs la santa es
encara recordada i venerada.
A Olot se celebra un esdeveniment especial. Es tracta de la unió
de diversos instrumentistes de la
zona i amics que interpreten conjuntament unes sardanes.
Demà, dissabte, una trentena de
músics d’Olot i comarca s’ajuntaran
en la ena trobada de músics de
Santa Cecília al Torín ( h).

PEP VENTURA
Figueres, Capital de la Sardana

. Commemorant els  anys
del naixement de Pep Ventura,
s’ofereix un concurs per l’Orquestra

L’AGENDA
AUDICIONS
 DIVENDRES, DIA 24

Cornellà de Terri  Plaça. Cobla Selvatana.

20.00 h.

 DISSABTE, DIA 25

Olot  Sala El Torín. Cobla, musics de la Ga-

rrotxa. 20.00h.

Vincà  Plaça. Cobla Tres vents. 18.00. Ba-

llada i concert.

 DIUMENGE, DIA 26

Besalú  Prat de Sant Pere. Cobla La Princi-

pal d’Olot. 18.00 h. (castanyada).

Garrigoles  Plaça. Cobla Osona. 16.00 h.
Sant Climent Sescebes  Plaça. Cobla La

Principal de la Bisbal. 12.00 h.

Sant Feliu d’Avall  Plaça. Cobla Tres

Vents. 15.00 h.

Santa Susanna  Parc Colomé. Cobla La

Principal de Cassà. 19.00 h.

Serinyà  Centre Cultural. Cobla Selvatana.

18.00h.

Torroella de Fluvià  Plaça. Cobla Osona.

12.00 h.

CONCERTS
 DIVENDRES, DIA 24

Girona  Auditori (Sala Montsalvatge). Sim-

fònica de cobla i corda de Catalunya, amb
les veus de Marta Mathéu, Roger, Padullés,
Toni Marsol i la Polifònica de Puig-reig. Cançó d’amor i de guerra, de Rafael Martínez
Valls. 21.00 h.

 DISSABTE, DIA 25

Girona  Auditori (Sala Montsalvatge). Sim-

fònica de cobla i corda de Catalunya, amb
les veus de Marta Mathéu, Roger, Padullés,
Toni Marsol i la Polifònica de Puig-reg. Cançó d’amor i de guerra, de Rafael Martínez
Valls. 19.00 h.

 DIUMENGE, DIA 26

Figueres  Teatre El Jardí. Orquestra de

Cambra de l’Empordà, Orquestra Filharmònica de Catalunya. Obres de Pep Ventura i
Benet Ventura. 18.00 h.

El diumenge  de novembre, la
colla de sardana esportiva Violetes
del Bosc, de Barcelona, es va proclamar campiona de Catalunya 
de la seva categoria, la Gran o Absoluta, al concurs de Balaguer. El
triomf va ser possible després
d’aconseguir la a posició a cadascuna de les  sardanes del concurs.
La cita de Balaguer es presentava
molt emocionant, ja que abans de
començar el concurs, l’avantatge de
les Violetes del Bosc sobre la seva
perseguidora, la Mare Nostrum, era
de només  punt. Finalment, Violetes del Bosc va aconseguir el títol. Es
tracta del seu è campionat, fet que
la consolida com la colla amb més
Campionats des del . A més a
més, amb aquest títol ha destronat
la vigent campiona, la Mare Nostrum, que feia  temporades consecutives que assolia el r lloc. La a
plaça va ser per a la citada Mare Nostrum, de Barcelona, i la a, per a
Mans Amigues, de Cassà de la Selva.
Les altres colles participants a
aquesta Fase Final foren Mirant al
Cel, de Sabadell; Riallera, de Vic; i
Xàldiga, de Barcelona.

CONCERT A SABADELL,
DEDICAT A AGUSTÍ
BORGUNYÓ
Recentment se celebrà al Teatre
Principal de Sabadell un concert
dedicat al è aniversari de la mort
d’Agustí Borgunyó, amb obres del
mestre sabadellenc, i una segona
part dedicada íntegrament a la música de jazz. Es va lliurar el Premi Nacional Agustí Borgunyó que atorga
cada any l’associació Sabadell, Més
Música, en aquesta ocasió per distingir el director de la Cobla Simfònica Catalana, Bernat Castillejos.

NOTA DE L’FSC
La Confederació Sardanista de

Catalunya s’ha unit a la campanya
«Música per a la llibertat de Catalunya» per aportar escalf als presos
polítics. Per fer-ho visible, l’entitat
proposa que a totes les ballades,
concerts, aplecs, concursos i d’altres
s’hi interpreti la sardana La Santa
Espina d’Enric Morera com a bis.

Expulsat d’ERC
perquè va a la llista
de Puigdemont
Clarà i Puigdemont, en una visita del president a Amer ■ J.S.

123898-1159737®

P38

POLÍTICA

Salvador Clarà, tinent d’alcalde d’Amer i
amic del president, deixa el càrrec per
ocupar el darrer lloc de la candidatura

1,20€
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Estocada del 155
a la segregació
de Medinyà

Infraestructures

DESAPARICIÓ · La comissió
gestora que vetllava per la
separació de Sant Julià de Ramis
es dissoldrà dimecres en un ple

És la primera planta de Catalunya
amb el sistema d’electrodesnitrificació

Un tècnic de l’empresa Hydrokemós ■ E.C.

Depuració pionera
de nitrats a Borrassà

PAS ENRERE · La Generalitat,
intervinguda per l’Estat, no té
capacitat política per rebatre
la sentència del Constitucional

P10

Sanitat

La Simfònica de Cobla i Corda porta a l’Auditori la coneguda sarsuela

4 3 7 0 0 6

Cantant a l’amor i a la guerra

8

Josep Lagares, amb part de l’equip artístic i tècnic de la sarsuela ‘Cançó d’amor i de guerra’ ■ PERE DURAN / NORD MEDIA

1 4 8 0 8 5

1

122454-1171432w

Un altre mort per la
legionel·losi a Blanes

P37

Amb el suport:

Fa el mateix amb el Maresme
–‘Marisma’– i amb la Noguera –‘Nogal’

5

P44

Dipòsit legal: GI-535-1978

El BOE tradueix la
Garrotxa per ‘Breña’

7

CULTURA

Política

7 4

POLÍTICA
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La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Cassú, ahir a l’assaig a l’Auditori de Girona al qual van assistir-hi un miler d’alumnes gironins ■ PERE DURAN / NORD MEDIA

La SCCC clama la llibertat amb
‘Cançó d’amor i de guerra’
a La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya rememorarà a l’Auditori de Girona aquest clàssic de

la lírica catalana, censurat a la dictadura i que guarda especial relació amb l’actualitat del país
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Diuen que la història no es
repeteix mai. Però sí ens
atrevirem a dir que hi ha
situacions de l’actual context social i polític que tenen moltes similituds amb
el passat. Sense anar més
lluny, només cal sentir
fragments de Cançó
d’amor i de guerra, la sarsuela catalana per excellència i considerada una
de les peces més grans i
emblemàtiques de la lírica
catalana, com quan un
dels personatges, Horaci,
reclama “salut, revolució i
República”.
Censurada en dues ocasions, durant les dictadures de Primo de Rivera i

Franco, per ser considerada un cant a la llibertat,
l’obra que Rafael Martínez
Valls va compondre l’any
1926 es va enregistrar per
darrera vegada l’any 1974
amb Montserrat Caballé,
Josep Carreras i Vicenç
Sardinero en els papers
protagonistes i l’Orfeó
Gracienc a les parts corals, sota la direcció d’Antoni Ros-Marbà. Ara, més
de 40 anys després, la Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya (SCCC), el projecte musical que impulsa
la Fundació Metalquímia,
vol apropar novament
aquesta obra al públic català. I no es podia haver escollit un moment més òptim, com destaca el director tècnic de la Simfònica,

Jaume Lleixà, que està
convençut que el públic no
podrà defugir el context
social que viu Catalunya,
malgrat que els escenaris
siguin diferents. “L’obra
parla de revolució, salut i
República, un clam que
s’adapta a l’actualitat i al
qual nosaltres posem música”, remarca.
Projecte ambiciós
El nou treball discogràfic
és el novè de la formació i
inclou la participació de
solistes catalans de primer nivell, com són la soprano Marta Mathéu, el tenor Roger Padullés –en la
que és la seva tercera participació amb la SCCC– i el
baríton Toni Marsol, en els
papers principals, i amb

La data

—————————————————————————————————

1974

La xifra

—————————————————————————————————

140

és l’any de l’últim enregistrament de ‘Cançó d’amor i
de guerra’, versió dirigida
per Antoni Ros-Marbà

músics i cantants participen en l’enregistrament i el
concert d’estrena d’aquest
novè disc

una de les formacions corals més prestigioses del
país com és la Polifònica
de Puig-reig, sota la direcció musical de Francesc
Cassú. Un repartiment al
qual cal sumar-hi uns 130
músics i cantants dalt de
l’escenari, sota la direcció
escènica de Francesca
Masclans i David Cuspinera, a més de la participació

de l’actor Ferran Frauca.
Francesc Cassú destaca que es tracta d’una peça
inèdita, malgrat “ser una
de les obres més representades”. “És transgressora
perquè hem reconvertit
l’original, especialment la
seva sonoritat”, declara.
Per la seva banda, el
president de Metalquímia,
Josep Lagares, ha mani-

festat que es tracta del
projecte “més ambiciós”
des que fa deu anys van engegar el projecte de la
SCCC i que suposa “un salt
quàntic”.
Una peça clau en els arranjaments ha estat el
productor musical Joan
Casas, que ha col·laborat
en l’elaboració d’aquesta
versió inèdita. Casas ha recordat que moltes generacions de catalans han cantat Cançó d’amor i de
guerra, i ha reconegut la
pressió per “aconseguir un
nivell com el que l’obra mereix” i ha avançat que el resultat és un disc impressionant i emotiu que sorprendrà tothom”.
Concerts programats
L’estrena del disc tindrà
lloc avui (21 h) i demà (19
h) a l’Auditori de Girona.
Però aquests no seran els
únics concerts que es representaran, ja que s’ha
confirmat que actuaran al
Palau de la Música entre
d’altres escenaris. Per
Francesc Cassú, anar al
Palau “és quelcom molt
important” i més si és per
exposar una proposta com
aquesta. ■

Un projecte pedagògic amb deu anys d’existència
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els assajos de
la SCCC a
l’Auditori de
Girona van
J.C.L.
coincidir amb
l’activitat pedagògica celebrada dijous sota
el nom Auditori obert, assaig
obert; La Simfònica per a joves,

Concert
i disc

a la qual hi van assistir prop
d’un miler d’estudiants de secundària d’instituts de les comarques de Girona. L’activitat,
en què hi van participar els solistes principals, va servir per
interactuar amb els artistes i
apropar aquest clàssic de la lírica catalana als alumnes.

Detall de la portada del novè disc
de la SCCC ■ SCCC

La SCCC es va concebre el
2007 per iniciativa de Narcís i
Josep Lagares i un any després
ja era realitat aquesta formació
musical inèdita integrada pels
instruments de corda d’una orquestra simfònica unida al so
d’instruments de vent de la cobla. En els seus deu anys d’exis-

tència, la SCCC ha editat 9 discos d’estils musicals totalment
diversos, que van des de Les
sardanes per al món al Tossudament Llach de l’any passat,
passant per versions de clàssics
del cinema, el musical i el poprock. Cançó d’amor i de guerra
és el novè i més ambiciós.
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La «Col·lecció de fotografia
contemporània 2004-2016»
mostra la Girona d’avui

MARC MARTÍ

L’Ajuntament commemora els 20 anys de la creació del Centre de

Recerca i Difusió de la Imatge amb la publicació d’un llibre i un recurs web
TXEMA SALVANS

DdG GIRONA

■ Una selecció de l’obra de  fotògrafs que han treballat sobre la
ciutat de Girona ha donat lloc a la
publicació d’un llibre i un recurs
web sota el títol Col·lecció de fotografia contemporània -,
una iniciativa de l’Ajuntament de
Girona en el marc del è aniversari de la creació del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
Els  fotògrafs participants a la
iniciativa són: Josep M. Oliveras,
Jordi S. Carrera, Vari Caramés, Antonio Júlio Duarte, Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Carlos Pérez Siquier, Txema Salvans, Bleda
y Rosa, Isabel Muñoz, Ferran Freixa, Manolo Laguillo, Marcel Font,
Juan Manuel Castro Prieto i Israel
Ariño.
La creació d’aquesta col·lecció
de fotografia respon al propòsit
original d’aplegar obra de fotògrafs i fotògrafes contemporanis
que es poguessin vincular a la ciutat i forma part dels objectius generals del CRDI, creat el setembre
de  amb la missió de conèixer,
protegir i divulgar a la ciutadania
el patrimoni documental en imatge a la ciutat de Girona.
El director del CRDI, Joan Boadas, afirma que té la voluntat de

Llibre Un error mèdic centra l’obra d’Anna Ralita
 L’olotina Anna Ralita va presentar dijous a la Llibreria Geli la seva obra D’un
cor empresonat per causa mèdica a un cor alliberat, juntament amb el periodista
Llucià Ferrer. En ell, Ralita explica el calvari que ha passat a causa de diferents
errors mèdics. «Els metges s'equivoquen i ho han d’acceptar», explica l’olotina.
MARC MARTÍ

Una jove treballant a prop d’una gasolinera.

«continuar incrementant aquesta
col·lecció» per la importància de
tenir una mostra dels treballs dels
autors més rellevants de la contemporaneïtat. A més, Boadas defensa el «compromís municipal
de donar suport a la creació fotogràfica, ara amb més intensitat
que mai».
Les fotografies es poden consultar i descarregar del recurs
web. Entre elles hi ha el treball documental dels elements hidràu-

lics que hi ha en el paisatge de Girona, fotografiats per Josep M. Oliveras; la recreació dels setges de
Girona en base a maquetes i figures humanes a escala, en un treball de Joan Fontcuberta; la ciutat
d’avui vista en blanc i negre, per
Manolo Laguillo; sorprenents detalls de la ciutat, vistos per Carlos
Pérez Siquier, o les imatges de les
prostitutes de les carreteres dels
entorns preses per Txema Salvans, entre d’altres.

Auditori de Girona «Cançó d’amor i de guerra»
 L’Auditori de Girona va acollir ahir l’estrena de la nova versió del clàssic de la
lírica Cançó d’amor i de guerra, a càrrec de la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya, que impulsa la Fundació Metalquímia. L’espectacle compta amb figures com Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol.
AGENCIAS

Museu de la Terrissa Nova exposició a Quart
 El Museu de la Terrissa de Quart inaugurarà avui (19 h) l’exposició Toquem
Campanes, que compta amb la col·laboració d’un total de 46 artistes. Durant
l’acte es commemorarà els cinquè aniversari d’exposicions d’aquest col·lectiu,
encapçalat per l’artista Montse Seró.
MARC MARTÍ

Elena Montull L’artista exposa a El Claustre
 La galeria El Claustre de Girona té una exposició de l’artista gironina Elena
Montull, que ha presenta pintures que tenen per protagonista la figura femenina. En molts casos es tracta d’interiors, però també hi ha una gran tela que reprodueix l’escalinata de la Catedral de Girona amb la seva balustrada.

|

44 Comarques Gironines

| CULTURA I ESPECTACLES

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 25 DE NOVEMBRE DEL 2017

Una marató
de tallers de
museus clourà
el Som Cultura

a L’imparteixen els museus de les comarques gironines
al llarg del matí de diumenge a Girona a Aquest cap de

setmana el festival ha programat una trentena d’activitats
J.C.L.
GIRONA

El Festival Som Cultura,
impulsat pel Patronat de
Turisme Costa Brava de
Girona, tanca aquest cap
de setmana la seva segona
edició amb una trentena
d’activitats que permeten
conèixer i gaudir del ric i
divers patrimoni cultural
de les comarques gironines.
Entre totes les propostes dels pròxims dies destaquen les activitats que
formen part de la clausura
del festival. Avui a la tarda
s’ha programat una doble
proposta a la catedral de
Girona, que inclou una visita guiada (18.00 h) a càrrec de Jorge Ariza, i un
concert (21.00 h) a la nau
central que protagonitzaran els artistes internacionals Carles&Sofia piano
duo, que interpretaran el
Rèquiem de Mozart a quatre mans.
La clausura es completarà demà al matí (de les
10 h a 14 h), a la plaça de la
Constitució amb una marató de tallers infantils

gratuïts. L’activitat porta
per títol Els museus surten al carrer i permetrà
que grans i petits gaudeixin en un mateix espai de
diverses activitats relacionades amb la cultura, la
identitat i el patrimoni gironí. En total es programen divuit tallers, com ara
el Taller de mòlta de gra;
Descobreix, toca i experimenta el Neolític de la
Draga; Animació d’imatges amb Stop Motion; Pintem sense colors, Comptant el temps: el teu rellotge de la catedral, Caps i
cordes de nusos mariners
o Fes de monjo copista,
entre molts d’altres. Els
centres que participen en
aquesta iniciativa són el
Museu Arqueològic de Banyoles, el Museu de l’Empordà, el Tresor de la Catedral, el Museu del Cinema,
el Museu d’Art de Girona,
el MAC-Ullastret, el Museu
d’Història de Sant Feliu de
Guíxols, el Museu d’Història de Girona, el Museu de
Llívia, el Museu Etnogràfic
del Montseny, el Museu del
Suro de Palafrugell, el Museu Darder de Banyoles, el

Museu del Joguet de Catalunya, el Museu de la Pesca
de Palamós, el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu de l’Anxova i la Sal, el
MAC-Empúries i el Museu
de la Mediterrània.
Al llarg del cap de setmana s’han programat visites
guiades o teatrals o activitats en conjunts o espais
monumentals gironins,
com ara els monestirs de
Sant Feliu de Guíxols, Ripoll o Sant Pere de Rodes;
la catedral de Castelló
d’Empúries; el castell de
Rocabruna o la Ciutadella
de Roses. També s’han organitzat propostes per conèixer aspectes vinculats a
la història del territori,
com ara la visita Resseguint les passes de l’evacuació del patrimoni artístic
català, organitzada pel
Museu Memorial de l’Exili
de la Jonquera, que inclou
la visita al Mas can Descals
de Darnius o l’activitat
L’èxode d’un poble a la vall
de Camprodon per conèixer la història dels passos
naturals que van usar els
exiliats de la Guerra Civil
espanyola per travessar la
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frontera per aquesta zona.
D’aquest àmbit històric
també destaquen les visites guiades a Lloret de Mar
i Corçà per descobrir el llegat indià que amaguen
aquestes localitats; una visita guiada amb una xerrada al Castellot de Bolvir per
saber-ho tot sobre el pas
d’Aníbal pels Pirineus o un
passeig pel patrimoni amagat del Call de Girona.
Sobresurten així mateix les visites a equipa-

ments amb música, poesia
o actors. El festival ofereix
aquest cap de setmana la
possibilitat de visitar equipaments culturals d’una
manera original o genuïna;
rutes guiades dedicades
als artistes de la vall de
Camprodon i de la Garrotxa o activitats especialment adreçades a les famílies com ara La ciutat ibèrica d’Ullastret a vista
d’ocell, que permet observar la muralla i el fossat de-

fensiu d’aquest jaciment
des d’un globus aerostàtic
o el Taller de sufganiots,
dolç de la festa jueva de
Hanukkà, organitzat pel
Museu d’Història dels
Jueus per aprendre a elaborar aquests bunyols tradicionals d’aquesta festivitat religiosa.
Les inscripcions a les activitats del Som Cultura
2017 es poden tramitar a
través del web somcultura.com/. ■

Sona a l’Auditori la
sarsuela més actual
J.C.L.
GIRONA

La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya va rememorar ahir a l’Auditori
de Girona un dels grans
clàssics de la lírica catalana, Cançó d’amor i de
guerra, de Rafael Martínez Valls. Encara que va
ser composta l’any 1926 i

que l’últim enregistrament de l’obra es remunta
al 1974, la lletra combativa i de reivindicació republicana, censurada per les
dictadures dues vegades,
guarda especial relació
amb l’actualitat política i
social que viu el país.
Tot això es va poder palpar ahir a l’Auditori de Girona, on la Simfònica de

Cobla i Corda de Catalunya va estrenar la nova
versió que n’ha enregistrat, amb la direcció de
Francesc Cassú, en el novè
disc de la formació. El nou
treball discogràfic, en què
han participat la Polifònica de Puig-reig i diversos
solistes de renom, es podrà escoltar també avui a
les set de la tarda. ■
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