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CULTURES 

atisfeta amb el con-
cert i satisfeta amb el
festival, la mezzoso-
prano bagenca Mireia

Pintó, ànima del certamen sant-
fruitosenc, celebrava haver pogut
arribar a les 20 edicions del Festi-
val Internacional de Música Clàs-
sica –Memorial Eduard Casajoa-
na–, que dijous a la nit es cloïa al
Mas de Sant Iscle. 

Pintó, acompanyada del pia-
nista Vladislav Bronevetzky i l’Or-
questra de Cambra de Terrassa
48, dirigida per Quim Térmens, van
oferir el quart i darrer concert
amb un programa format per
obres de Mozart, Chopin, Biber i
Toldrà. La primera part s’iniciava
amb l’Orquestra de Cambra de
Terrassa 48 interpretant Diverti-
ment en Fa M KV 138 de Mozart,
seguit per Concert per a piano i or-
questra n. 2 en fa menor, Op. 21, de
Chopin, actuant com a solista al
piano Vladislav Bronevetzky.

La segona part s’obria amb una
obra de Heinrich Ignaz Franz von
Biber, un compositor i violinista
austríac que, malgrat ser un dels
noms més reeixits del segle XVII,
és força desconegut pel gran pú-

blic. L’obra Battalia en Re Major,
C.61, com va explicar Quim Tér-
mens, és història d’una batalla on
els instruments de corda intenten
imitar tots els sons. Després, la
mezzosoprano Mireia Pintó va in-
terpretar cinc cançons catalanes
del mestre Eduard Toldrà.  Es va
cloure el concert amb una altra
obra de Mozart, l’ària Ch’io mi
scordi di te? Non temer KV 505.  El
prop de mig miler d’espectadors
que omplien el recinte de l’era del
Mas de Sant Iscle van aplaudir
cadascuna de les peces, i al final,
cantant i músics van haver de sor-
tir a saludar en diverses ocasions.

Després del concert, Rosa San-
feliu, presidenta de l’entitat orga-
nitzadora, Amics de la Música
Clàssica, subratllava l’èxit d’una
edició rodona: «temps ideal, ex-
cel·lents recitals i un públic que ha
respost, com fa sempre, a la cita de
Sant Iscle». I si Pintó agraïa a pú-
blic, intèrprets, institucions, es-
pònsors i companys de batalla un
cicle que ja pot presumir de tenir
dues dècades, qui ja s’apuntava no-
vament la cita a l’agenda era el di-
rector de l’Orquestra de Cambra de
Terrassa 48, una formació que di-
jous pujava a l’escenari del Mas de
Sant Iscle per tercera vegada: «per
a nosaltres venir aquí és com una
mena de trobada, acompanyant la
Mireia i el Vladis. Amb el públic es
crea una atmosfera musical ideal
i veiem que els assistents en gau-
deixen tant com  nosaltres. Segur
que hi haurà una quarta vegada»,
subratllava Térmens.

Tota una declaració de bones in-
tencions.
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Crònica

Sant Fruitós acomiada
el festival amb prop de
mig miler d’espectadors
Brillant cloenda de Mireia

Pintó i Vladislav Bronevetzky
a Sant Iscle, amb l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48



Vladislav Bronevetzky i Mireia Pintó, amb part de l’orquestra de cambra, dijous en un moment del concert 
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El jurat de la tercera edició dels
premis Ceres ha decidit, per una-
nimitat, concedir el seu guardó al
millor actor a Lluís Homar (Bar-
celona, 1957) pel seu paper en
Terra de ningú, de Harold Pinter,
una obra dirigida per Xavier Albertí
i en la qual Homar dóna vida a
Spooner, un dels «dos amics» pro-
tagonistes. El Festival Internacio-
nal de Teatre Clàssic de Mèrida,
que convoca aquests premis, lliu-
rarà el  guardó a Homar en una ce-
rimònia que es farà el 28 d’agost al
teatre romà de Mèrida.
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Lluís Homar, premi
Ceres al millor actor
per «Terra de ningú»

TEATRE

Els grups Coriolà, Mishima i
Klaxons actuaran el 20 de setem-
bre al Festival BAM (Barcelona
Acció Musical) amb motiu de les
festes de la Mercè. Coriolà, el quin-
tet de pop de Premià de Mar, pre-
sentarà els temes del seu últim tre-
ball, El Debut; Mishima, L’ànsia
que cura; i el  trio britànic Klaxons,
convertits en quartet en directe, el
seu darrer àlbum, Love frequency.

EFE | BARCELONA

Coriolà, Mishima i
Klaxons, el 20 de
setembre al BAM
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