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La diversitat lingüística i
la literatura són els dos ei-
xos principals de la nova
programació que ha pre-
sentat l’Escola Municipal
d’Humanitats de La Mercè
de Girona per a aquesta
tardor. La setmana passa-
da ja va començar el segon
curs de l’Aula d’Escriptura
amb un acte de benvingu-
da als nous alumnes a càr-
rec del cap d’estudis, Vice-
nç Pagès Jordà. Aquest ci-

cle formatiu en creació li-
terària organitzat en di-
versos mòduls i gèneres,
és una de les grans apostes
del centre cultural gironí,
que va exhaurir les places
disponibles en pocs dies.
En l’apartat literari, tam-
bé destaca el cicle de con-
ferències sobre Autors ita-
lians: Petrarca, Manzoni,
Svevo i Pirandello, que
impartirà el professor Gio-
vanni Albertocchi a partir
del 3 de novembre.

La llengua tindrà un pes
destacat en la nova pro-
gramació. Primer, amb un
curs d’iniciació a l’occità a
càrrec d’Aitor Carrera, di-
rector de la Càtedra d’Es-
tudis Occitans de la Uni-
versitat de Lleida, a partir

del 30 de setembre, i a par-
tir del 18 de novembre,
amb un cicle sobre Diver-
sitat de llengües i benestar
lingüístic, coordinat pel fi-
lòleg Josep M. Nadal i que
invitarà lingüistes, filòsofs
i historiadors a analitzar
l’estat de la llengua als Pa-
ïsos Catalans al llarg de
nou sessions.

El Tricentenari també
serà present en la progra-
mació de l’Escola d’Huma-
nitats, amb una taula ro-
dona, el 8 d’octubre, a l’en-
torn de la commemoració
de la guerra de 1714, en
què participaran els histo-
riadors Joaquim Nadal,
Joaquim Albareda i Joa-
quim M. Puigvert. Hi hau-
rà, a més, un cicle de con-

ferències sobre La Girona
del barroc: art guerra i de-
voció, entre el 5 i el 26 de
novembre, coincidint amb
l’exposició La Girona mo-
derna, de l’obrador al ba-
luard, que es presentarà al
Museu d’Història de la
Ciutat per Fires.

A més, La Mercè torna-
rà a ser la seu de la Butaca
Jaume Casademont, que
el 14 de novembre tindrà
com a convidat el doctor

Manel Esteller, metge i di-
rector del programa d’epi-
genètica i biologia del càn-
cer de l’Institut d’Investi-
gació Biomèdica de Bell-
vitge. Finalment, a l’Espai
Conversa, el periodista xe-
vi Planas entrevistarà da-
vant el públic l’actriu
Montserrat Carulla el dia
1 de desembre. La progra-
mació sencera es pot con-
sultar a l’adreça www.gi-
rona.cat/emhu. ■

a La programació de
La Mercè dedicarà al
novembre un cicle a la
Girona del barroc

Llengua i escriptura, a
l’Escola d’Humanitats
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El barroc gironí serà tema d’un cicle de conferències i una
exposició al Museu d’Història ■ ARXIU

La soprano Chantal Bo-
tanch i el baríton Xavier
Mendoza han treballat du-
rant més d’un any en un
projecte que finalment
prendrà forma davant del
públic el pròxim dia 20
amb l’estrena, al Teatre
Municipal de Girona, de
L’impresario in angustie,
una farsa musical del com-
positor napolità del segle
XVIII Domenico Cimarosa
en la realització del qual
intervenen estudiants en
formació, des dels can-
tants fins als membres del
backstage i els responsa-
bles de difusió.

Òpera Jove neix, doncs,
com una plataforma peda-
gògica i participativa, en-
tesa des d’una perspectiva
pluridisciplinària que per-
met implicar estudiants
d’escoles de música, de
perruqueria, d’il·lumina-
ció, de turisme o de gestió
cultural en l’objectiu comú
de portar a escena un es-
pectacle operístic. El tre-
ball cooperatiu de produc-
ció, a més, s’acompanya
d’una voluntat decidida

d’arribar a tots els públics,
no només escollint una
òpera de cambra en un sol
acte, dinàmica i amena i
d’una hora justa de dura-
da, sinó també fent-la iti-
nerar per una quinzena de
municipis gironins, a cada
un dels quals s’implicaran,
per una banda, els insti-
tuts de secundària, i per
l’altra, les agrupacions de
música i art tradicional
perquè treballin en espec-
tacles de carrer paral·lels a
la funció. Amb el nom de P
+ Art (pedagogia i art), es
tracta d’afavorir l’acosta-
ment als grups creatius de
cada poble on es portarà
L’impresario in angustie
de gira perquè ho aprofitin
per presentar propostes
de carrer simultànies, a
les quals s’hi conviden col-
lectius de xarangues, cas-
tellers, capgrossos, es-
barts, etc. Per a l’estrena
de Girona, les activitats
paral·leles de carrer es re-
partiran en tres dies (17,
18 i 19 de setembre), i hi
participaran des d’Escam-
pillem i Qrambla fins al
combo Claudefaula, la
Fal·lera Gironina o la Giro-
na Banda Band.

L’òpera “ni és feixuga,
ni elitista, ni anacrònica”,
defensava Botanch ahir
en la presentació d’Òpera
Jove, que rep el patrocini
de la Diputació de Girona,
la complicitat del Conser-
vatori i de diverses empre-
ses i el suport de nombro-
ses personalitats catala-
nes que han acceptat cedir

la seva imatge per apadri-
nar el projecte, des de Jo-
sep Carreras, Joan Mata-
bosch i Jaume Cabré a
Lluís Llach, Salvador Su-
nyer i Pep Guardiola. El
pastisser Jordi Roca, del
Celler de Can Roca, ha fet
més que això: ha creat
unes postres especials, su-
culentes i temptadores,

que serviran d’imatge pro-
mocional de l’obra de Ci-
marosa, que tracta de les
enveges i maquinacions
de tres dives que es dispu-
ten el paper principal
d’una òpera.

No són les úniques ad-
hesions al projecte. A ban-
da del Gran Teatre del Li-
ceu, que organitzarà un

concurs entre els instituts
que participin en la fira ar-
tística paral·lela a les fun-
cions als municipis, desta-
ca la col·laboració del di-
rector del Conservatori,
Lluís Caballeria, en la di-
recció musical de L’impre-
sario in angustie, i de Toni
Sans, d’Egos Teatre, en la
dramatúrgia. El principal
protagonisme el tindran,
però, a més dels setze mú-
sics de l’orquestra, la dese-
na de cantants d’entre 18 i
28 anys que pujaran a l’es-
cenari, seleccionats entre
estudiants de música de
tot Catalunya que van par-
ticipar al gener en les audi-
cions del càsting. De tots
ells, només tres estan vin-
culats a les comarques de
Girona, va aclarir Bo-
tanch, per remarcar que
en cap cas es tracta d’un
projecte destinat als seus
propis alumnes.

Mendoza va explicar
que Òpera Jove es proposa
“obrir un espai als músics
que es troben al llindar de
la professionalització ofe-
rint-los l’oportunitat d’en-
senyar el seu treball en un
circuit de teatre professio-
nal”. En aquest sentit,
consideren especialment
apropiada una peça lleuge-
ra com la de Cimarosa, que
Goethe va apreciar prou
per adaptar-la a l’alemany
per a la seva estrena a Wei-
mar. Toni Sans ha traslla-
dat la història d’aquestes
trifulgues teatrals des del
segle XVIII a la dècada del
1950, i ha incorporat un
personatge que fa de nar-
rador per facilitar la com-
prensió del text cantat. ■

aL’associació promou la col·laboració entre estudiants de diferents àmbits al voltant d’una
producció lírica a El dia 20 estrenaran a Girona una obra de Cimarosa que voltarà per 15 municipis
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Neix Òpera Jove, un espai
pedagògic multidisciplinari

Diverses personalitats donen suport al projecte en un vídeo promocional ■ LLUÍS SERRAT

La periodista de TV3 Ma-
riona Comellas presenta-
rà avui el llibre de poemes
A sol i serena (Curbet), de
Josep Solà (Santa Coloma
de Farners, 1946), en un
acte que tindrà lloc a l’au-
ditori de la Casa de Cultu-
ra de Girona (19.30 h). A
l’acte, organitzat pel Fò-
rum Arrels, Raquel Massa-
guer interpretarà la cançó
De gall a grill, adaptació
d’un poema de Josep Solà
amb música de Joaquim
Solà, i Sílvia Paricio i Paula
Rísquez ballaran una co-
reografia inspirada en el
poema He mirat aquesta
terra, d’Espriu. ■

Josep Solà
presenta ‘A sol
i serena’, amb
música i dansa
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