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CULTURA I SOCIETAT 

a vinculació de la Di-
putació de Girona
amb el mestre Josep
Viader al llarg d’anys

ha estat estreta i continuada,
primer amb la coral Polifònica,
de la qual la Diputació n’era
protectora principal a través del
seu Patronat i també amb el
Conservatori de Música des dels
anys 70. 

El senyor Viader ha estat d’a-
quelles persones que ha deixat
bon record i petjada particular
en tot el que ha fet i en totes les
institucions que ha passat, i és
que el qualificatiu de «mestre»
amb què és conegut, se l’ha
guanyat a pols. 

Ja sigui en el camp de l’ense-
nyament dins el col·lectiu de
mestres i l’Escola Normal o el
col·lectiu de mestres de música
com a professor del Conservato-
ri, dins el món coral, o bé en el
popular a través de les seves sar-
danes, la tasca de Josep Viader
no ha passat mai desapercebu-
da.  La seva popularitat és desta-
cada a la seva ciutat, a totes les
comarques gironines i a tot el
país.  N’és una mostra evident el
fet que rebés fa uns anys el reco-
neixement de «Gironí de l’Any».

Em permeto apuntar aquí al-
guna vivència personal viscuda
més directament amb ell, com
la il·lusió que vam compartir en
la posada en marxa d’una sec-
ció del Conservatori de Música
a les Bernardes de Salt, en uns
moments en què culturalment
la població ho necessitava. Re-
cordo també el dia que els pro-
fessors Lluís Brugués i Xavier
Frigola, en representació del
Conservatori de Música i l’Esco-
la Normal de Mestres, avui Fa-

cultat d’Educació de la UdG
–en la meva condició de delegat
territorial de la Generalitat– em
van fer entrega d’un extens i
complet dossier sol·licitant el
reconeixement per part de la
Generalitat de Catalunya de la
Creu de Sant Jordi pel mestre
Viader. La gestió encomanada
em va honorar i va donar ràpi-
dament els seus fruits, atorgant-
li l’any 1990 la Placa del Presi-
dent Macià i un any després la
concessió de la Creu de Sant
Jordi.

Aquests reconeixements, jun-
tament amb el carrer que li de-
dicà la ciutat i el bateig de l’au-
ditori de la Casa de Cultura amb
el seu nom, són un viu reflex de
com els gironins han volgut re-
conèixer la seva aportació cultu-
ral tant en l’àmbit pedagògic
com artístic a la ciutat de Girona
i les seves comarques.

Des de la Diputació de Giro-
na expressem el nostre més sen-
tit condol a la seva filla Anna i a
tota la família.
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EN LA MORT DE JOSEP VIADER
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Xavier Soy

ijous ens va deixar
un gironí il·lustre, el
mestre Viader. Ho va
ser per la seva voca-

ció, la música i per la dedicació
rigorosa que va dedicar a l’ense-
nyament. Són moltes les gene-
racions de ciutadans de Girona
que l’han conegut a les aules,
tots en destaquen el mateix: era
un professor estricte però al
qual no es temia, es respectava,
justament per la passió que
transmetia als seus alumnes,
sense deixar de banda els
 menys aptes, sempre amatent i
empenyent-los a superar-se.

El 19 de juny de 2011 vaig fer
una entrada al meu bloc sobre
el mestre Viader arran d’un ho-
menatge que se li va fer. Llavors
tenia 93 anys i, malgrat els anys,
tenia la claredat de pensament i
d’actitud que des de petit l’havia
empès a seguir el camí de la
música.

Avui quan tot just fa vint-i-
quatre hores que ha mort plàci-
dament, acompanyat dels seus,
amb la serenitat i el consol de la

fe cristiana que l’havia acompa-
nyat sempre, crec que és oportú
que repeteixi aquella reflexió:

Josep Viader (Girona, 1917),
músic, compositor i pedagog
que té una llarga trajectòria de
servei a Girona i al país. Només
cal escoltar la seva Sardana
eterna o l’excel·lent harmonitza-
ció coral d’Els Segadors per ado-
nar-se de la qualitat, sentit i ri-
gor del seu treball. Més enllà de
les qüestions musicals, el mes-
tre Viader representa un com-
promís amb una manera de fer
que jo diria que va marcar ge-
neracions de catalans, i que l’ha
volgut explicar d’una manera
emotiva i entenedora quan s’ha
referit al moment en què va co-
municar al seu pare que volia
ser mestre i músic. 

A casa seva tenien una fleca i
ell estava predestinat a ser fle-
quer però el cuc de la música i
de l’ensenyament el va arrencar
del camí que probablement
hauria volgut el seu pare. Lluny
d’oposar-s’hi, el seu pare li va
donar un consell: «Si vols ser
mestre, sigues un bon mestre. Si
vols ser músic, sigues un bon
músic». Als seus més de 93
anys, el mestre Viader encara
ho recorda i ratifica el seu
 compromís amb aquella pro-
mesa. El mateix que anys més
tard li diria l’Oriol Martorell en
referència a les corals de Cata-
lunya: allò important no és que

n’hi hagi moltes sinó que cantin
bé.

Val la pena, en aquests temps
de confusió, valorar l’exemple
de persones que han conegut
èpoques de grans dificultats i
greus conflictes, i que van con-
fiar el seu futur a l’excel·lència.
Fent un treball ben fet, rigorós i
precís, l’aportació del mestre
Viader a la nostra ciutat i a la
nostra cultura és ben palpable i
transcendent. És per això que
l’Ajuntament de Girona li va re-
conèixer ja fa temps el seu tre-
ball i la seva excepcionalitat de-
dicant-li un carrer al barri de la
Devesa, així com la Diputació
de Girona donant el seu nom a
l’Auditori de la Casa de Cultura.
Són poques les persones que
han pogut veure en vida un car-
rer i un auditori batejats amb el
seu nom i aquest és un fet que
dóna una idea de l’excepciona-
litat d’una persona que, tot i
així, va destacar sempre per una
humilitat extraordinària.

Només vull afegir que
 l’esperit d’aquell merescut ho-
menatge ara perviurà perma-
nent en la memòria de tots els
gironins perquè guardarem la
seva memòria com un patrimo-
ni de Girona i de tots els cata-
lans, un immens patrimoni que
ens ha llegat al servei de la mú-
sica i essent una bona persona
estimada per a tots aquells qui
el vam tractar.
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MESTRE VIADER

ALCALDE DE GIRONA

Carles Puigdemont

«Els altres països donen els pre-
mis quan els mereixes i ets adult i
gran, però en aquest país petit
te’ls donen abans, quan els ne-
cessites, i això potser fins i tot és
més civilitzat». Amb aquesta re-
flexió al cap, confiada per telèfon
al Diari de Girona, el realitzador
Isaki Lacuesta (Girona, 1975) s’en-
caminava ahir a la tarda cap al Saló
Sant Jordi, del Palau de la Gene-
ralitat, disposat a rebre, de mans
del president, Artur Mas, el Premi
Nacional de Cultura de Cinema
«per una nova manera d’entendre
el gènere documental».

El Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CONCA), que és
qui concedeix aquests premis, ha
guardonat, en la categoria de Circ,
la Fira de Circ al carrer de la Bisbal
d'Empordà «per haver integrat el
circ com a eina pedagògica i edu-
cativa en l'ensenyament públic, i el
Museu Etnogràfic de Ripoll en l’a-
partat de Patrimoni Cultural. 

L’actriu Rosa Novell va lliurar els

guardons en una cerimònia en la
qual van també resultar distingits
el crític d’art Arnau Puig (fundador
de la revista Dau al Set (1948-
1956); l’actriu Carme Sansa, en
l’apartat de Teatre; la companyia La
Porta, per la seva «admirable» tas-
ca de creació contemporània des
de 1992, i Pere Camps, per la di-
recció del Festival BarnaSants.

En l'apartat de Pensament i
Cultura Científica es va reconéixer
l'aportació a la biomedicina en el
camp cardiovascular de Valentí
Fuster, en literatura el poeta i pro-
sista Enric Casasses, en còmic la
contribució de Carme Solé Ven-
drell en l'àmbit de la il·lustració del
llibre infantil, i en cultura popular
Jaume Ayats per la seva divulgació
de la música popular. També es va
premiar Òmnium Cultural, Àn-
gels Ribé, Fran Aleu, Joan Bunyesc
i Enric Satué. 
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El realitzador gironí, la 
Fira del Circ de la Bisbal i 
el Museu de Ripoll reben 
els «Nacionals de Cultura»



Isaki Lacuesta: «Els països
petits donen els premis
abans, i això és civilitzat»

Las Lo Las i Enric Canada
estrenen «Blanc» a La Planeta

La companyia de dansa Las Lo
Las, i el músic i compositor Enric
Canada, ha fos els seus coneixe-
ments en l’espectacle Blanc, que
s’estrena en dues funcions (avui i
demà, 21h) a la sala La Planeta de
Girona. Blanc és un espectacle de
teatre i dansa que integra la dan-

sa aèria, contemporània i tècni-
ques de flamenc. La creació i in-
terpretació és de Montse Canals,
Meritxell Cardellach i Aina Pas-
cual. La nova proposta de Las Lo
Las s’adapta a espais interiors o ex-
teriors, urbans o naturals, usuals o
inusuals, afirma la companyia,
vinculada a l’escola Nou Espiral. 
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Un espectacle molt musical i molt coreogràfic.

MARC MARTÍ

Isaki Lacuesta.
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