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La coral l’Aliança va estar acompanyada de la cobla Vila d’Olesa i també de la Coral d’Escaldes-Engordany en el concert de dissabte al vespre

La Societat Coral l’Aliança, de la Garriga tanca els actes d’aniversari

Aliança, cap al segon centenari
La Garriga

Josep Mas

Amb un emotiu concert al 
Patronat aquest dissabte 
al vespre, la Societat Coral 
l’Aliança, de la Garriga, diri-
gida pel mestre Quique Roca, 
va posar punt i final als actes 
del primer centenari de l’en-
titat, una de les més antigues 
de Catalunya. Aquesta vega-
da, l’actuació de l’Aliança va 
comptar amb l’acompanya-
ment de la cobla Vila d’Olesa, 

que va posar la música a 
temes del repertori claverià 
que tants èxits han donat a 
aquest Coro garriguenc fun-
dat el 20 de gener de 1911 
i que avui compta amb 33 
components. El concert de 
cloenda també va tenir l’ac-
tuació de la Coral d’Escaldes-
Engordany, vinguda des del 
Principat d’Andorra.

Presentat per Albert Vilar, 
l’acte va omplir del tot el 
Patronat i va tornar a portar 
l’emoció als cantaires i al 

públic, tant en el moment 
de la cantada com en la pro-
jecció que, a tota pantalla, 
recollia imatges de molts 
dels actes d’aquest any de 
celebracions, durant el qual 
han mort tres dels cantaires 
de la societat: Josep Catalan, 
Joan Cases i Joan Garcia.

En un sopar que es va fer 
després a La Cabanya, el 
president de l’entitat, Josep 
Castro, i el president hono-
rífic, Ricardo Vicente, van 
felicitar-se de com havien 

anat els 18 actes del primer 
aniversari i van deixar clar 
que dissabte l’Aliança tan-
cava una porta per obrir-ne 
una de nova: la del segon 
centenari. Els dos presidents 
van fer una crida a la partici-
pació de nous cantaires i van 
donar les gràcies als que s’hi 
han anat integrant en els dar-
rers temps, entre els quals 
els més recents –Ramon 
Colomer, Jaume Gay i Manel 
López–, que van rebre la 
insígnia de l’entitat.

Tothom 
estima Sílvia 
Pérez Cruz

Granollers

Estefania Marín

Que avui dia, un recinte de 
més de 700 butaques s’om-
pli per escoltar un concert 
de jazz sembla un miracle 
i és “tot un luxe”, admetia 
la cantant empordanesa 
Sílvia Pérez Cruz, aquest 
dissabte al Teatre Auditori 
de Granollers. A ella, però, 
li passa sovint. És el comú 
denominador de la gira 
d’En la imaginación (Nuba 
Records/Produccions Con-
traBaix, 2011), el poderós 
projecte en què el contrabai-
xista navarrès Javier Colina la 
va embarcar fa poc més d’un 
any (a ella, al pianista Albert 
Sanz i al baterista vallesà 
Marc Miralta) per revisar 
clàssics de la música popular 
cubana. Es tracta, sense dub-
te, d’una aposta d’èxit, que ha 
anat agafant embranzida en 
part gràcies al fet que crítica, 
gremi i públic van coincidir 
a donar el seu assentiment, i 
amb entusiasme.

És inqüestionable que el 
públic adora Sílvia Pérez 
Cruz (Palafrugell, 1983). Dis-
sabte, se’l va tornar a posar a 
la butxaca amb la seva delica-
desa, vocal i escènica. L’ele-
gància amb què ha arrossegat 
el passional cançoner cubà al 
territori jazzístic contempo-
rani de Javier Colina Trio és 
deliciosa. La veu de la giro-
nina, –exmembre del quartet 
de nou flamenc Las Migas– és 
lluminosa, càlida i versàtil, i 
està plena de trampes, perquè 
envaeix sense avisar. Sem-
bla, en un primer moment, 
inofensiva. I és quan l’oient 
se sent arrecerat, bressolat, 
que el més petit matís (com 
el d’un xiuxiueig punyent) 
és capaç de desmuntar-li el 
mecanisme defensiu de les 
emocions. La veu de Pérez 
Cruz no només s’insereix a la 
pell, sinó que la travessa de 
manera fulminant, com una 
fiblada.

Colina sabia amb qui s’alia-
va per homenatjar un divers 
repertori de compositors 
cubans, com Marta Valdés, 
autora de la peça que dóna 
nom al disc. El respecte entre 
Pérez Cruz i el contrabaixista 
(i de fet entre tots els mem-
bres immersos en el projecte) 
traspassa l’escenari. “No sé 
mai com presentar-la… és 
Sílvia Pérez Cruz”, admetia el 
músic des d’un bon principi. 
Joies com “Qué dirías de mi”, 
“Si te contara’’,  o “La tarde” 
(que van cantar Pérez Cruz i 
Colina a duet) són un exem-
ple dels fruits que dóna un 
treball fet des de l’absoluta 
sinceritat i la magistral inter-
pretació. Tot un regal. 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Jordi Gaspar (Caldes de 
Montbui, 1977) ha estat 
escollit nou director artístic 
del festival de circ Trapezi de 
Reus. El Consorci del Teatre 
Fortuny de Reus va ratificar 
la proposta del nou director 
general, Ferran Madico, amb 
aquest nou nomenament,

Gaspar era un dels qua-
tre aspirants que s’havien 
presentat al concurs obert 
per escollir el nou director, i 
substituirà en el càrrec Jordi 
Aspa i Bet Miralta, de Sant 
Esteve de Palautordera, que 
van dimitir l’any passat des-
prés de 15 anys al capdavant 
del principal festival de circ 
de Catalunya. 

Gaspar, que es mostra molt 
satisfet, emocionat i motivat 
amb aquest nomenament, 
també se sent al mateix temps 
una mica preocupat, segons 
ha explicat a EL 9 NOU. 
“Tenim només uns dos mesos 
i mig per preparar la graella 
de programació del festival, 
que ha arribat a tenir una 
reputació molt alta. És una 
herència difícil de mantenir”, 
afirma Gaspar. Segons el nou 
director, aquests 15 anys de 
treball d’Aspa i Miralta han 
deixat el llistó molt alt, i han 
convertit aquest festival de 
circ en referència tant al país 
com a l’Estat espanyol. “Ara 
s’ha de respondre a l’enverga-
dura del tema”, comenta.  

Jordi Gaspar ha estat codi-
rector artístisc del festival 

Trapezi de Vilanova i la 
Geltrú en l’edició del 2011 
al costat d’Eugeni Torres, ha 
col·laborat com a especialista 
en la redacció del diccionari 
del circ del Termcat, i ha cre-
at els muntatges Circ teatre 
modern, Llits o Kerala, a més 
d’haver estat malabarista al 
Circ Cric de Tortell Poltrona.

L’artista calderí també ha 
estat fundador de les compa-
nyies Circ de l’Ombra, Circu-

dàlics i Vatua l’Olla, i ha estat 
resident en creació al Theater 
op the Markt de Neerpelt 
(Bèlgica) o al Centre National 
des Arts de la Rue (França).

Gaspar va ser operat fa un 
any d’un genoll i d’un tras-
plantament de còrnia, i ha 
hagut d’estar inactiu pel que 
fa a la seva vessant d’acròbata 
durant un temps. “Ara comen-
ço a fer-ne un altre cop”, diu 
l’artista.

Jordi Gaspar, de 
Caldes, nou director 
del festival Trapezi
L’artista ha estat escollit en un concurs obert

Jordi Gaspar fent acrobàcies en un dels espectacles de la seva trajectòria


