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El dramaturg Josep Maria
Benet i Jornet (president
de la nova Fundació Sala
Beckett que vetllarà pel
servei als autors) va con-
firmar ahir que el projecte
executiu que ha de conver-
tir l’antiga cooperativa
Pau i Justícia de Poblenou
en la nova seu de la Bec-
kett “és una utopia però
pot fer-se i es farà”. Efecti-
vament, tan el regidor de
Cultura, Jaume Ciurana,
com el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, van
garantir que era una sana
ambició i que les adminis-
tracions respectives els fa-
rien costat. Sense concre-
ta res, però.

El projecte executiu de
Flores & Prats disposa de
tot el que han demanat
l’equip de la Beckett: una
sala per a unes 200 locali-
tats a peu pla i en què l’es-
cenari sigui mòbil; tres sa-

les d’assaig i espais per a
l’Obrador. Una il·lusió,
quasi un joc, que avui té
forma en una maqueta
desmuntable i que només
el finançament ho farà
possible. El director de la
Beckett, Toni Casares, ad-
met la paradoxa de parlar
de nous equipaments en
època de crisi. El projecte
de la Beckett es remunta a
la voluntat d’investigar de
Teatro Fronterizo de San-
chis Sinisterra. Ara, la
Beckett vol ser la casa dels
autors. Dels novells i tam-
bé dels consolidats. Per-
què investiguin en noves
formes teatrals. I perquè
es vagi seguint la trajectò-
ria dels dramaturgs. Des
de fa pocs anys, s’ha refor-
çat la internacionalització
amb el suport de l’Institut
Ramon Llull. La Beckett és
l’aparador de l’autoria ca-
talana arreu d’Europa i
també és la pista d’aterrat-
ge a Barcelona dels nous
dramaturgs europeus. ■

La Beckett,
casa d’autors
J.B.
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Els alumnes de nivell ele-
mental i superior del Con-
servatori i de les escoles de
música de les comarques
de Girona tindran l’opor-
tunitat de posar a prova
els seus coneixements i
compartir l’experiència de
l’escenari amb altres joves
solistes en la tercera edi-
ció del Giraconcert. El ci-
cle, coordinat pel Conser-
vatori i en el qual partici-
pen les escoles de música
de Torroella de Montgrí,
Olot, el Gironès i La Flauta
Màgica de Figueres, incor-
porada aquest any a la pro-
posta, ofereix als joves ta-
lents un estímul per perse-
verar en els estudis per
mitjà de recitals públics
que tindran lloc els mesos
de març i maig del 2012 a

sis poblacions gironines.
Els alumnes que desitgin
participar-hi hauran de
superar una prova de se-
lecció, el dia 28 de gener, i
els que siguin escollits in-
terpretaran el mateix re-
pertori en sis concerts, els
dies 2, 3 i 4 de març, i el 4, 5
i 6 de maig, dins una gira
que passarà per Torroella,

Olot, Cervià de Ter, Figue-
res i Girona. L’any passat,
van participar en la gira
una quarantena de joves
promeses de la setantena
que havien concorregut a
les proves. L’objectiu és
que els joves talents adqui-
reixin seguretat i actuïn
sense por dalt d’un esce-
nari, va explicar ahir en la

presentació del cicle Iolan-
da Carmona, de l’escola de
música de Torroella.

El Conservatori va pre-
sentar també ahir la nova
temporada de concerts,
que comença avui amb
l’actuació de la Cobla del
Conservatori, dirigida per
Francesc Cassú, a l’Audi-
tori Viader (20 h), i que
fins al 29 d’abril progra-
marà una desena de reci-
tals, incloent-hi el concert
de Nadal del pròxim dia
22. Finalment, el director
acadèmic del Conservato-
ri, Salvador Parron, va
anunciar també la cinque-
na convocatòria de l’Aula
de Música Antiga, que co-
mença dissabte que ve i
que aplega alumnes de tot
l’Estat, atrets per una es-
pecialització en què el cen-
tre gironí s’ha convertit en
una referència estatal. ■

Primera volada
Els alumnes del Conservatori i les escoles de música
es foguejaran a l’escenari amb el tercer Giraconcert
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Els músics de la Cobla del Conservatori, que inauguren
avui la temporada de concerts. ■ ARXIU


