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Soprano: Chantal Botanch

Baríton: Xavier Mendoza

Piano: Quim Solà

CONCERT BENÈFIC
PER L’ASSOCIACIÓ AMARG

DE MALALTS RENALS DE GIRONA

El proper dimecres 23 de maig
a 2/4 de 9 del vespre

a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona
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A partir del curs vinent
l’Escola Municipal de Mú-
sica (EMMB) i el Taller de
Música de Banyoles co-
mençaran un procés de
fusió que es completarà al
final del curs següent. El
Taller, amb un centenar

d’alumnes, ofereix classes
per a nenes i nens a partir
de tres anys i a mida que se
superen els cursos l’ense-
nyament es decanta cap a
la música moderna. Per la
seva banda, l’Escola agafa
alumnes a partir de sis
anys (aquest curs en té
uns 280) i enfoca els con-
tinguts que imparteix so-

bretot cap a la música clàs-
sica. El procés de fusió farà
que l’Escola assumeixi les
dues línies pedagògiques.
El curs vinent afectarà els
alumnes de tres a deu anys
i en el curs 2013-1014 es
completarà el procés amb
els estudiants de nivell
mitjà, que hauran d’esco-
llir entre les formacions

clàssica o moderna. La di-
recció de l’Escola ha mani-
festat que des del 2003
s’estava estudiant la possi-
bilitat de la fusió, amb l’ob-
jectiu de presentar una
oferta musical “àmplia, ri-
ca i pedagògicament adap-
table a les necessitats i de-
mandes de l’alumnat”. De
fet, han assenyalat des
del centre, en els inicis de
l’Escola Municipal de Mú-
sica, a mitjans de la dèca-
da de 1980, el Taller era
una de les seves tres sec-
cions. Uns anys més tard,
el Taller es va constituir
en associació i va desvin-
cular-se de l’Escola. ■

L’educació musical
s’unifica a Banyoles
Ramon Estéban
BANYOLES

La Sala Oberta del Museu
Comarcal de la Garrotxa
d’Olot acull fins al 24 de
juny el retaule de Sant
Martí, del 1559, que forma
part del fons de l’equipa-
ment i que és la primera
vegada que es mostra al
públic. Aquest retaule és
molt important pel que fa
al patrimoni de la comar-
ca. El Museu Comarcal de
la Garrotxa se suma a la
celebració del trentè ani-
versari del Centre de Res-
tauració de Béns Mobles
de Catalunya, a Valldo-
reix, exposant el retaule,
una de les peces restaura-
des per aquest centre. Es
tracta d’una peça excep-
cional del fons del museu i
en general del patrimoni
de la Garrotxa, que estava

molt malmesa pel pas del
temps i per les diverses
guerres. Està formada per
set taules policromades,
un coronament i una cor-
nisa amb escenes de la vi-
da de sant Martí, bisbe de
Tours, apreciat especial-
ment en el món rural com
a patró i protector dels ca-
vallers i els cavalls. En re-
lació amb la mostra, el Mu-
seu Comarcal de la Garrot-
xa ha organitzat algunes
activitats complementà-
ries gratuïtes, com ara la
que han titulat Et dius
Martí o Martina?, en què
dóna entrada gratuïta als
tres museus d’Olot als qui
acreditin dir-se així. Hi ha
hagut i hi haurà visites
guiades i activitats fami-
liars a l’exposició, i aquest
cap de setmana passat
es van presentar els tre-
balls de restauració. ■

Sant Martí
surt del
museu
Jordi Casas
OLOT

Un detall del retaule de Sant Martí que s’exposa al Museu
Comarcal de la Garrotxa ■ EL PUNT AVUI

Pau Doz i Laura Olivella
volien fer un espectacle de
cançó i ball a partir del disc
que Manu Guix va fer dels
temes de Lluís Llach. De
seguida, van veure que,
furgant, se’ls obria un món
verge, el de la Nova Cançó.
Dels 42 temes que els van
captivar, només n’han po-
gut deixar una quinzena.
Els va atrapar la capacitat
d’expressar una idea sen-
se dir-la, l’estratègia per
evitar la censura. Aquest
món abstracte d’idees,
Pau Doz l’ha situat en un
circ, als darreres d’un circ.
Un home misteriós surt
d’una caixa on estava atra-
pat, el circ es revela com la
llibertat. Quan conegui els
personatges que hi viuen,
comprovarà que encara hi
ha camí per accedir a la in-
dependència. A força de
cançons no és un especta-
cle obertament polític, tot
i que la fidelitat en el sim-
bolisme, en la metàfora,
permeten imaginar la lli-
bertat individual o bé la

col·lectiva. L’obra, que ha
rebut el vistiplau dels au-
tors a través de la Societat
General d’Autors i Editors
(Lluís Llach, Jaume Sisa,
Ovidi Montllor, Joan Ma-
nuel Serrat, Xavier Elies,
Guillermina Motta, Pere
Tàpies, Joan Isaac, Josep
Maria Andreu, Ricard Mi-
ralles i Lleó Borrell) fins
al punt de canviar algu-
nes lletres, es podrà veu-
re fins al 24 de juny al
Guasch Teatre.

Pau Doz confessa que
coneixia la Nova Cançó
per referències dels seus
pares. Se sorprèn que en
menys de 40 anys s’hagi

esvaït qualsevol presència
latent avui del “fenomen
musical més important
del país”. Per a la compa-
nyia (a més del director i
Olivella, Elena Gadel, Al-
bert Doz i Xavier Duch),
aquelles cançons avui són
vàlides. Per això s’afegei-
xen a la reivindicació de
l’article Ens calen can-
çons d’ara de la revista
Germinabit publicada el
1959 per Lluís Serrahima
que va ser la llavor de la
Nova Cançó. Fins al punt
que es van plantejar de ti-
tular el musical amb una
evident complicitat Se-
gueixen faltant cançons
d’ara. Un domador i la se-

va ajudant, una equilibris-
ta, una vident i un forçut
ensenyen la dura vida del
circ, tot i el miratge que
es produeix a l’escenari.

Tots els intèrprets han
treballat en musicals
professionals com són
Mar i Cel, Grease, Hair,
El mikado, Spamalot o
40 El Musical, entre d’al-
tres. Ara arrenquen la
producció humilment.
Són cinc cantants que in-
terpreten les cançons so-
bre una versió musical
gravada. Els músics els
van oferir actuar de
franc. No els va semblar
just. Però no hi renun-
cien si desperta l’èxit. ■

Ambientada en un circ,
‘A força de cançons’ es
presenta al Guasch Teatre

La Nova
Cançó, el
musical
Jordi Bordes
BARCELONA

L’actriu Elena Gadel intervé en aquest musical que s’estrena
el 22 de maig al Guasch Teatre ■ SOM-HI FILMS

‘Ens calen
cançons d’ara’
va engegar la
Nova Cançó.
Avui encara són
necessàries


