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RELIGIÓ El papa Francesc
pren possessió de la càtedra
de bisbe de Roma 
Bergoglio passa a ser titular de la diòcesi
romana quan encara no s’ha complert un
mes de la seva elecció.  47

TELEVISIÓ FDF emet un programa especial
per recordar la figura de Mariví Bilbao
Els espectadors de la cadena podran recuperar algunes de les es-
cenes amb què es va fer popular l’actriu, desapareguda recent-
ment, i conèixer les impressions dels seus companys. 52

Des que va començar l'any es
parla molt de Salvador Espriu ar-
ran de la commemoració del cen-
tenari del seu naixement, però poc
o gens d'on va veure la seva primera
llum. Va ser a Santa Coloma de Far-
ners. En la façana del número 38
del carrer Mn.Cinto Verdaguer,
una placa ho testifica. Des que va
morir al febrer de 1985 la capital de
la Selva no ha parat de recordar la

figura d'aquest pròcer de les lletres
catalanes, però ara flueixen  els
 actes en la seva memòria amb
motiu de l´Any Espriu. És que  el
municipi no oblida el seu il·lustre
conterrani en aquest aniversari
tan assenyalat i que l'Ajuntament va
distingir amb el nomenament el
1981 de Fill Predilecte de la Ciutat.

Joan-Pere Viladecans rendeix
tribut a Salvador Espriu amb la pre-
sentació d'una exposició a la Casa
de la Paraula que gira al voltant del
món rural i tradicional maresmenc
amb rajoles, el mocador de fer far-
dells, les ferradures o la cadira de
fusta amb seient de voga, entre
altres objectes i mobles utilitzats
per la gent que vivia a les cases de

pagès. Es tracta d'una expressió
plàstica de Viladecans, és a dir, la re-
producció al natural dels elements
que figuren en les pintures que
aquest artista va plasmar  en el vo-
luminós llibre Sinera, una edició de
bibliòfil que conté una antologia de
poemes espriuans, editat per la
Fundació Enciclopèdia Catalana,
que parlen de l'univers mític de Si-
nera, nom resultant d'invertir Are-
nys en català. Aquesta original i in-
teressant mostra es pot visitar fins
al 28 d'abril. 

La  proposta dedicada a Espriu
ha estat precedida fa poc per  l'es-
pectacle Fes que siguin segurs els
ponts del diàleg, representat a l´Au-
ditori Municipal. 

Per honrar anualment aquest
pròcer de les lletres catalanes, el
1986 l'Ajuntament va instaurar el
premi literari Salvador Espriu. Ini-
cialment reservat a teatre i els pos-
teriors a poesia, narrativa, contes i
assaig. 

El primer estava dotat amb
500.000 pessetes (3.000 €) i una re-
producció en bronze de l'escultu-
ra instal·lada en els jardins de la pla-
ça Farners, al costat de l'església.
Original de l'artista Josep Maria
Subirats, l'obra és de pedra  sobre
un pedestal de granit amb el per-
fil del poeta, representant la figu-
ra d'un intel·lectual en ple procés
de creació, amb el cap descansant
sobre el braç, en actitud pensativa

i escrivint amb l'altra mà. Aquesta
escultura llavors va costar quatre
milions de pessetes (24.000 €). 

El germà de l'escriptor, el Dr.
 Josep Espriu, nascut també a  Santa
Coloma de Farners, va estar en el
jurat d'aquests premis literaris que
es van convocar fins al 1997. 

Una de les edicions més desta-
cades va ser la segona, guanyada
per Miquel Martí i Pol, però la
 millor dotada fou la de 1988, amb
tres milions de pessetes (18.000 €)
pel de novel·la, convertint-se
 després del Sant Jordi en el de
 major quantia de Catalunya.  Els ac-
tes dedicats a Espriu no s’aturen
aquí perquè seguiran fins a finals
d'any.
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Santa Coloma de Farners homenatja Salvador Espriu
El 1981 el poeta va ser

declarat Fill Predilecte del
municipi, que no ha parat de
recordar la seva figura



La convenció internacional de
contrabaixistes, que se celebrarà el
proper mes de juny a Nova York,
retrarà homenatge al músic i com-
positor gironí Josep Cervera i Bret,
nascut a Peralada a finals del segle
XIX. Aquest recital organitzat per
la Universitat de Rochester coin-
cideix amb el llançament d'un
disc monogràfic d'una selecció
de peces del compositor altem-
pordanès inèdites fins a l'actuali-
tat, i considerades pels especialis-
tes de gran qualitat i rellevància. 

Els músics encarregats de la
gravació del disc són Leon Bosch,
contrabaixista principal de l'or-
questra de The Academy of Sant
Martin-in-the-Fields i Sung-Suk
Kang, pianista i professora del
Conservatori de Viena. 

El conjunt de peces inèdites
del compositor de la primera mei-
tat del segle XX arriba a un total de
60 temes, dels quals ja s'ha realit-
zat la gravació de tres: Berceuse,
Elegía i Nocturno.

Aquesta interpretació de pe-
ces, la majoria de les quals no
s’han interpretat en públic des de
la mort del compositor de Perala-
da l’any 1969, coincidirà amb el re-
cital internacional de contrabai-

xistes que es celebrarà aquest pro-
per 7 de juny a l’Eastman School of
Music, a la Universitat de Roc-
hester (Nova York). 

Aquesta convenció mundial
comptarà amb l'assistència de
contrabaixistes reconeguts com
Christian McBride, Dave Holland,
Ron Carter o Rufus Ried.

Centrat en el contrabaix
Cervera va néixer a Peralada el
1883 i era membre d'una nissaga
familiar de músics vinculats a les
poblacions de Peralada, Figueres
i Roses, on va residir al llarg de la
seva vida. 

La seva vessant de compositor
es concentra, majoritàriament, en
el contrabaix com a instrument so-
lista i de concert, fet molt innova-
dor en aquella època. I és que
durant la primera meitat del segle
passat,  el contrabaix era un ins-
trument poc valorat i considerat
únicament com a suport i acom-
panyament d'altres instruments.
Això dificultava trobar peces com-
posades i pensades únicament
per a l'instrument, cosa que va fer
que Cervera composés les seves
pròpies peces, ajudant a ampliar
un repertori que fins llavors se
centrava en Bottessini, Nanny i

Simadl a Europa, i Pere Valls i An-
tón Torelló a Espanya.

El fons musical de Josep Cervera
consta d'unes 100 peces, i està
compost per més d’una seixante-
na de peces dedicades, pensades
i creades per al lluïment del con-
trabaix com a instrument solista,
18 sardanes per a cobla i una dot-
zena de peces de temàtica variada,
com balls populars, obres religio-
ses o nadales. Entre aquestes pe-
ces destaquen el Ball de la Platja
de Roses o el Ball del Drac d'Olot. 
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La convenció mundial de contrabaixistes
rendirà tribut a l’empordanès Josep Cervera
L’obra del músic de Peralada serà protagonista d’un recital a Nova York i d’un disc monogràfic amb peces inèdites

El músic Josep Cervera i Bret, tocant el contrabaix. 
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A més de centrar la seva obra
com a compositor en el con-

trabaix, Cervera també va redactar
un mètode per tocar l’instrument.
El document és un curs superior de
contrabaix, on tracta sobre els di-
versos cops d'arquet que es poden
realitzar amb l'instrument, així com
l'estudi dels sons armònics natu-
rals i artificials, allà on la música
apareix escrita en sons reals, una
octava per sota de l'escriptura ha-
bitual. GIRONA |DdG
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Creà un nou mètode
per al contrabaix 


