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Uns quaranta alumnes han
participat en el taller de tam-
bors organitzat per l’Escola
de Música Moderna de Giro-
na  a La Mirona, de Salt, els
dissabtes 24 i 31 de març. Di-
rigit per Rafel Rostey, el taller
ha tingut també com a do-
cents Ferran Guillamet i Aniol
Miró, a més d’altres profes-
sors convidats com ara Enric
Canada. ■ X.C.
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Cloenda del
taller de
tambors

SALT

El Black Music Festival va
cloure divendres la seva
onzena edició amb un bon
balanç: 9.652 espectadors
han assistit als concerts
programats bàsicament
durant els caps de setma-
na del mes de març, sobre-
tot a La Mirona, però tam-
bé en altres espais com ara
l’Auditori de Girona, La
Planeta, el Sunset Jazz
Club, el Teatre de Sant
Narcís, la sala Tourmix i el
Teatre de Bescanó. Aques-
ta quantitat d’espectadors
es troba en la línia de l’edi-
ció passada, que va acabar
amb 10.200 assistents,
però que també va ser una
mica més llarga i va inclou-
re dos concerts més que
aquest any, per celebrar
els deu anys del festival.

L’onzè Black Music Fes-
tival va acabar divendres
passat amb una potent
producció pròpia: l’encon-
tre Triphàsic –Llibert For-
tuny, Gary Willis i David
Gómez– i la big band Giro-
na Jazz Project, que va te-
nir alguns moments real-
ment intensos quan el sa-
xo de Fortuny se sumava
als vents huracanats de la
formació gironina, i també
va tenir la seva quota hu-
morística: per exemple,

quan Fortuny va practicar
com a ventríloc d’un gos-
set de peluix amb molt de
groove. Va ser un concert
únic i gairebé irrepetible,

perquè, com recorda el di-
rector del festival, Jordi
Planagumà, “és molt car
moure tants músics”.

I Planagumà sap molt
bé el que és treballar amb
un pressupost ajustat, so-
bretot des que l’aportació
institucional al festival es
va reduir en un 35% en els
últims dos anys. “Tot i així,
i encara que avui dia no hi
ha res que sigui segur, cre-
iem que les institucions
consideren el Black Music
com un referent ja consoli-
dat que ha de continuar i
que, a més, comporta un

retorn econòmic per a
Salt, Girona i el seu en-
torn.” Planagumà també
destaca l’aportació crei-
xent del patrocini privat.

En l’aspecte artístic, el
director del festival desta-
ca especialment els con-
certs de Maceo Parker i
Trombone Shorty, sense
oblidar el “molt bon nivell
artístic” dels músics cata-
lans, i en canvi es mostra
força menys satisfet amb
la falta de rodatge que va
mostrar la banda britàni-
ca Freak Power en el seu
concert a La Mirona. ■

El Black Music Festival tanca l’onzena edició amb
9.652 espectadors, en la línia del desè aniversari

Black Music, en
plena forma
Xavier Castillón
SALT

Llibert Fortuny i alguns membres del Girona Jazz Project, divendres a La Mirona ■ X.C.

Els Triphàsic de
Llibert Fortuny i
el Girona Jazz
Project van
oferir una gran
cloenda

Les esglésies romàniques
de la Vall de Boí han tornat
a obrir totes cada dia per
aquesta Setmana Santa.
S’aixeca temporalment la
restricció imposada a
principi d’any i que ha obli-
gat a mantenir tancades
bona part de les esglésies
per estalviar costos. Amb
l’obertura de tots els tem-
ples, el Centre del Romà-
nic de la Vall de Boí confia
repetir el mateix nombre
de visitant de l’any passat,
uns vuit mil.

L’obertura per Setma-
na Santa ja estava previs-
ta en el moment d’apro-
var-se les restriccions per
al 2012. També tornaran a
obrir a les visites totes les
esglésies romàniques du-
rant la temporada alta
d’estiu, el pont del Pilar i

el pont de la Puríssima.
Durant la resta de l’any,
restaran tancades les es-
glésies de Sant Joan de
Boí, Santa Eulàlia d’Erill la
Vall, Sant Feliu de Barrue-
ra i la Nativitat de Durro.
L’obertura durant les tem-
porades de màxima
afluència és fruit d’un con-
veni amb la Universitat de
Lleida (UdL), que permet
que becaris de la universi-
tat facin pràctiques fent la
vigilància i de guies de les
esglésies. Els únics monu-
ments que obren tot l’any,
malgrat les restriccions,
són Santa Maria de Taüll i
Sant Climent de Taüll.

El que encara no està
clar és si l’any vinent es
mantindran les restric-
cions. En el moment que
aquestes es van aprovar, la
Generalitat i l’Ajunta-
ment de la Vall de Boí van
assegurar que buscarien
fórmules de patrocini i en-
trada de capital privat per
tal d’ajudar a sostenir l’ac-
tivitat. Però de moment
no hi ha resultat. ■

El romànic
obre a Boí
Les esglésies
romàniques tornen
a obrir al públic per
Setmana Santa
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L’església de Santa Maria de Taüll és una de les dues que
obren tot l’any ■ ARXIU

El Teatre de Blanes ha
avançat el tancament de
la seva activitat, que habi-
tualment es feia entre el
maig i el juny, per fer obres
de reparació estructural i
de millora de les seves ins-
tal·lacions, que duraran

sis mesos i tenen un pres-
supost de 60.000 euros. El
teatre reprendrà l’activi-
tat entre final de setembre
i principi d’octubre. Men-
trestant, es valorarà quin
model de gestió és el més
adequat per al teatre, ja
que ara s’acaba el contra-
cte de gestió integral sig-
nat amb Bitò. ■
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