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CULTURES

L’Escola de Música de Sant Joan
de Vilatorrada commemora les
noces d’argent del seu Concurs de
Creació amb una edició especial
del llibre que cada any compila les
composicions guanyadores. Avui
a la tarda (18 h) es farà la presen-
tació de la publicació en el trans-
curs d’una vetllada que inclourà el
concert de les obres vencedores
del certamen d’un centre que en-
guany celebra les seves tres prime-
res dècades d’existència.

Fins a 199 alumnes i 308 obres
han estat premiades al llarg dels
vint-i-cinc anys de vigència del
Concurs de Creació Musical, una
fita en una escola amb tres cente-
nars d’inscrits de totes les edats. La
competició va tenir el curs 2013-14
108 peces en joc, compostes pels
alumnes de 7 a 15 anys, tots de les
assignatures de llenguatge musi-
cal. Els guanyadors tocaran avui a
la tarda les seves pròpies partitu-
res amb l’instrument que estu-
dien i per al qual han estat creades,
segons consta en les normes del
certamen.

Jesús Badia, professor de violí,
ha recuperat les dades de les vint-
i-cinc edicions del concurs per
elaborar unes llistes que no tan sols
documenten els noms de tots els

premiats sinó també quins són
aquells estudiants que han repe-
tit –Gal·la Alías, Anna Blaya, Alícia
Pradas i M. Teresa Utrero lideren
el rànquing amb cinc triomfs– i,
fins i tot, quines són les temàtiques
més escollides pels participants a
l’hora de titular les seves obres.

El llibre, que avui es repartirà en-
tre els guanyadors i estarà dispo-
nible per a la compra per a la res-
ta de persones interessades, inclou
un pròleg del reputat compositor
Agustí Charles, qui el curs 1989-90
va ser, en la seva qualitat de di-
rector de l’escola, el fundador del

concurs. Àngel Illa i el mateix Ba-
dia han estat els membres del ju-
rat de la fins ara última edició.

Concert multitudinari
El tradicional concert de Nadal de
l’Escola de Música tindrà lloc el dia
20 de desembre (17 h) a la plaça de
davant de Cal Gallifa, amb la par-
ticularitat que enguany s’ha obert
també a la participació d’alumnes
dels centres acadèmics de la ciu-
tat i l’Escola d’Adults. Així, quatre-
cents cantaires interpretaran set
nadales en un acte públic d’accés
lliure per a la ciutadania.
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Un llibre recull els 25 anys
del concurs de música
de l’escola de Sant Joan

La presentació de la publicació i el concert dels vencedors de l’última
edició del certamen tindrà lloc avui a la tarda al Mas Sant Joan


L’actor igualadí Pep Farrés serà
el director artístic de La Mostra d’I-
gualada-Fira de teatre infantil i
juvenil les dues properes tempo-
rades, agafant així el relleu d’Òscar
Rodríguez. La de Farrés ha estat la
candidatura escollida entre les
quatre que es van seleccionar des-
prés de fer una tria entre les dotze
inicialment presentades, en un
procés impulsat per l’Ajuntament
de la capital anoienca amb la
col·laboració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals de la Ge-
neralitat de Catalunya i la partici-
pació de les entitats que estan
vinculades al certamen, la Fun-
dació Xarxa, l’Agrupació Rialles i
les associacions de professionals
Kacu Mensi i TTP.

Llicenciat en Art Dramàtic en
l’especialitat d’interpretació per
l’Institut del Teatre de Barcelona,
Pep Farrés va ser l’any 2002 un dels
fundadors de la companyia Farrés
Brothers. Durant els anys 90 va tre-
ballar en diverses companyies i
produccions com el Teatre Lliure,
el Teatre Nacional de Catalunya, La
Fura dels Baus i Centre Dramàtic
del Vallès, entre d’altres.

Farrés Brothers és una de les
companyies més reconegudes en
el camp del teatre infantil. Amb un
bagatge de vuit espectacle en el seu
currículum, han assolit diversos
premis Butaca al llarg de la seva
trajectòria. El coneixement del

sector és un dels elements més
destacats en la capacitació de Far-
rés per assumir la direcció artísti-
ca de la fira.

La Mostra del 2015 serà la 26a i
tindrà lloc entre el 16 i el 19 d’abril.
A hores d’ara, el certamen es tro-
ba immers en el període de re-
cepció d’inscripcions de les com-
panyies que desitgen prendre-hi
part. El 28 de novembre es clourà
aquest termini i aleshores serà el
moment en que la direcció artís-
tica determinarà quines propostes
tindran un lloc en la programació
oficial la propera primavera i qui-
nes altres en queden fora. L’ante-
rior responsable, Òscar Rodríguez,
ocupa des de l’inici d’aquesta tem-
porada la direcció del SAT!, un
equipament teatral del barri de
Sant Andreu de Barcelona.
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L’igualadí Pep Farrés
és el nou director
artístic de La Mostra
de la capital anoienca

L’actor dirigirà les dues properes edicions de
la fira de teatre infantil i juvenil d’Igualada
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La música electrònica, el cinema i la poesia són les tres disciplines amb les quals creen el cineasta manresà Joan
Villaplana i el duo berguedà Polinèsia, format pel músic Primo Gabbiano (àlter ego d’Antonio Clavijo) i el poeta Gerard
Vilardaga. El muntatge Nova Església s’escenificarà avui (19.30 h) a l’atri del convent de Sant Francesc en virtut dels
mèrits que van portar aquests artistes a guanyar el Premi Tendències que atorga Regió7. L’entrada és gratuïta.



El Premi Tendències de Regió7 s’obre avui a la ciutadania a Manresa

Els historiadors Elisabet Martí-
nez i Xavier Rota són els autors del
llibre Olesa de Montserrat desapa-
reguda, que forma part de la
col·lecció de volums de fotografies
antigues de ciutats del país que
edita el segell Efadós. La vila del
Llobregat s’afegeix al catàleg de Ca-
talunya Desapareguda del que ja
en formen part Manresa –escrit per
Gal·la Garcia–, Palamós i Vic i que
properament també incorporarà
Vilanova i la Geltrú i Sant Boi de
Llobregat, a més d’Olesa.

El llibre presenta un seguit d’i-
matges en blanc i negre que donen
testimoni de paisatges urbans que

ja no hi són, fotografies que mos-
tren com era Olesa de Montserrat
fins a la meitat del segle passat.
L’acte de presentació del llibre tin-
drà lloc el proper 11 de desembre,
a partir de les 19.30 h, a la Biblio-
teca Municipal Santa Oliva, amb la
presència dels dos autors.
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Olesa se suma a la col·lecció
de llibres de fotos antigues
«Catalunya desapareguda»

Un dels grups guanyadors de les darreres edicions del concurs

EMM SANT JOAN

Pep Farrés

LA MOSTRA

La portada del llibre


