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● L’Ajuntament de Tarra-
gona ja ha convocat la dis-
setena edició del premi in-
ternacional de composició
musical Ciutat de Tarrago-
na, dotat amb 12.000 eu-
ros. El concurs és obert als
compositors de qualsevol
nacionalitat, sense límit
d’edat, i hi poden aspirar
les obres de composició
simfònica amb solistes (un
màxim de tres) o sense, i
amb mitjans electroacús-
tics o sense. Amb tot, en
les bases s’aconsella que
la durada màxima de les
obres no superi els vint mi-
nuts. La partitura i la docu-
mentació s’han de fer arri-
bar, abans del 14 de juny
d’aquest any, a l’Oficina
Municipal d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament
de Tarragona (rambla No-
va, 59). El veredicte del ju-
rat es farà públic abans del
dia 30 de juny del 2010 i
està previst que l’obra pre-
miada s’estreni l’any que
ve.

La regidora de Cultura
de Tarragona, Carme
Crespo, apunta  que aquest

premi pretén «estimular la
creació musical, crear un
espai de reflexió al voltant
de la música contemporà-
nia i situar Tarragona com
a referent de la composició
musical». A més, Crespo
destaca que l’estrena de la
partitura guanyadora ofe-
reix als ciutadans «la pos-
sibilitat de sentir les noves
tendències musicals».

En els setze anys que
s’ha convocat, al premi
s’hi han presentat 2.695
partitures i s’han premiat
22 compositors d’arreu
del món. Casualment, en
la darrera edició es va pre-
miar l’obra d’un composi-
tor tarragoní, Ramon Hu-
met.

El premi internacional
de composició musical va
ser creat per l’Ajuntament
de Tarragona l’any 1993 i
des d’aleshores disposa de
l’assessorament musical
del mestre Joan Guinjoan.
Cada any el jurat està for-
mat per especialistes de re-
nom internacional, com
ara Helmut Lachenmann,
Enrique Franco i Josep
Maria Mestres.

L’Ajuntament de Tarragona
convoca la dissetena edició
del premi internacional de

composició musical
C.F. / Tarragona

● Tarragona. Després de debutar amb un gran èxit de
crítica i públic al Teatre Pérez Galdós de Las Palmas
de Gran Canaria en el rol de Kurwenal (de l’òpera
Tristany i Isolda), en què va esdevenir el primer cata-
là i espanyol que afrontava aquest personatge, el ba-

ríton tarragoní Àngel
Òdena continua impara-
ble: el dia 10 de març de-
butarà a l’Òpera de Ber-
lín amb Manon Lescaut,
de Puccini, en el rol de
Lescaut. Manon Lescaut
és la tercera òpera de
Giacomo Puccini. Basa-
da en la novel·la de l’abat
Prévost, va ser composta
entre 1889 i 1892 i estre-
nada l’any 1893. Va ser
el primer gran èxit del
compositor. El seu fil ar-

gumental tracta temes com ara el sexe i el diners, la
fatalitat del desig i la força de les convencions. Àngel
Òdena fa gairebé dues dècades que trepitja els esce-
naris europeus més importants i s’ha consagrat com
un dels barítons més importants de la seva generació.
Nascut a Tarragona i llicenciat en geografia i histò-
ria, va començar els estudis de cant i piano al Conser-
vatori de Tarragona treballant amb M. Obiol i M. D.
Aldea, i després va ampliar els estudis a l’Escola
d’Òpera de Barcelona i a l’Accademia Lirica Manto-
vana, presidida per Ricciarelli. Ha col·laborat amb
Comediants, Flotats i Montserrat Caballé, i ha treba-
llat amb rellevants directors, músics i cantants euro-
peus. / C. FILELLA

TARRAGONA
El baríton Àngel Òdena debuta a l’Òpera de
Berlín amb «Manon Lescaut», de Puccini

«Gerard Vergés és un dels
darrers curiosos il·lustrats
que ens queden a la litera-
tura catalana; una veu a
hores d’ara estranya, atesa
la seua capacitat per aple-
gar mesura i transgressió»,
va assenyalar dijous l’es-
criptor Xulio Ricardo Tri-
go, l’encarregat de presen-
tar Alfabet per a adults a la
biblioteca de Tortosa. «És
un escriptor que ha sabut
servir-se dels gèneres lite-
raris per canalitzar la seua
força creativa», va afegir-
hi abans de destacar que el
nou recull de Vergés és
«un altre exercici impre-
vist de prosa assagística,
que aspira a penetrar els
territoris de ficció del nos-
tre imaginari». Un territo-
ri, el de l’assaig, que l’au-
tor de L’ombra rogenca de
la lloba (1982, premi Car-
les Riba) ja havia trepitjat
anys enrere amb altres
obres tan celebrades com
El pintor tortosí Antoni
Casanova (1983), Tretze
biografies imperfectes
(1986, premi Josep Pla) i
Eros i Art (1991, premi Jo-
sep Vallverdú 1990).

En realitat, Alfabet per a
adults és una selecció dels
articles que Vergés va pu-
blicar al diari Avui entre el
1987 i el 2005. En aquella
sèrie de col·laboracions en
premsa, cada article co-
mençava amb una lletra de
l’abecedari –«de vegades
era molt complicat trobar

la paraula, però m’ho feia
venir bé», explica Vergés–
i, quan totes les lletres de
l’alfabet s’havien acabat,
l’escriptor tornava a co-
mençar pel principi. Du-
rant la presentació del lli-
bre, Vergés va llegir en
veu alta un article comen-
çat amb la lletra o de la pa-
raula otomans, titulat El
llibreter de Dubrovnik. Un
assaig que voreja el dietari
o la literatura de viatges,
però que s’endinsa en una
més que probable ficció li-
terària. Vergés hi explica
que va entrar en una llibre-
ria per comprar una tra-
ducció dels sonets de Sha-

kespeare –ell mateix va
publicar la traducció Tots
els sonets l’any 1993–, tot
i que no sabia ni un borrall
de croat. Però aquest re-
cord li serveix per explicar
la història d’un llibreter
vell que ha sobreviscut a
tres guerres (la Guerra Ci-
vil Espanyola, la Segona
Guerra Mundial i la guerra
de Iugoslàvia), però que
no ha pogut oblidar els ulls
negres d’una noia bruna,
Rita, que va conèixer a
Barcelona.

Vergés també juga amb
la memòria en el mateix tí-
tol del llibre. Alfabets per
a adults fa referència, cu-

riosament, a l’abecedari
il·lustrat que hi havia en un
dels llibres amb què el
poeta va aprendre a llegir
l’any 1936, quan anava al
col·legi de la Consolació
que hi havia al carrer de la
Rosa, el mateix carrer on
hi havia la farmàcia funda-
da pel seu avi. «No recor-
do com es deia; però a la
primera plana hi havia
l’abecedari, en què cada
lletra anava al costat d’un
dibuixet: Abanico, Barra-
ca, Cascada, Chinela, Da-
majuana, Farol, Gallo, In-
dio...», va enumerar Ver-
gés enjogassat, per justifi-
car el títol del seu recull.

Un Gerard Vergés més reflexiu
El poeta tortosí recull els seus millors articles en el llibre «Alfabet per a adults»

Gerard Vergés, durant la presentació del seu «Alfabet per a adults», dijous a Tortosa. / G.M.

● Un exercici de prosa assagística,
carregada d’experiència vital i de sa-
viesa, però que també deixa intuir al-
gun joc amb la ficció i el regust de les

GUSTAU MORENO / Tortosa lectures d’un erudit, un dels últims
«curiosos il·lustrats que queden en la
literatura catalana». Així és Alfabet
per a adults, el darrer llibre del poeta
tortosí Gerard Vergés, que després

de 10 anys ha tornat a l’assaig amb
un recull publicat per Perifèric Edi-
cions. Vergés, que ahir va complir 79
anys, es remunta al record d’un abe-
cedari infantil per descriure el món.

TARRAGONA
Set bandes prenen part en la 2a Mostra de Sons de la Setmana Santa Tarragonina
● Tarragona. Set agrupacions musicals de Tarragona van
prendre part ahir en la segona edició de la Mostra de
Sons de la Setmana Santa de Tarragona, organitzada
pel Gremi de Marejants. Són els Armats de la Sang i les
bandes de timbalers del Sant Sopar i del Sant Enterra-
ment del Gremi de Marejants, de la Confraria de Pesca-

dors, la Flagel·lació de la Sang, del Cristo del Buen
Amor i del Gremi de Pagesos. Les bandes van iniciar el
seu recorregut a la plaça de la Font i, a partir de quarts
de sis de la tarda, van fer una exhibició individual al pa-
lau firal. La mostra va acabar amb una repicada conjun-
ta de totes les bandes. / D. BALAGUER


