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CULTURES

La jornada es va cloure amb un concert a Cal Soler amb l’acompanyament musical del conjunt Disset i Escaig

SALVADOR REDÓ

Un moment de la representació de dissabte al vespre al Casal de Fals

MARTA PICH

Un centenar de nens i nenes
provinents de sis corals de l’eix del
Llobregat van participar  ahir a la
trobada Juguem Cantant del Se-
cretariat de Corals Infantils de Ca-
talunya (SCIC), que es va fer a
Sant Vicenç de Castellet. Orga-
nitzat per l’Associació Musical
Castellet, el certamen va aplegar
activitats durant tot el dia. 

El plat fort de la jornada va ar-
ribar a la tarda, amb el concert que
va acollir la sala de Cal Soler. El
centenar de petits cantaires que
ocupaven l’escenari, de les corals
de Torrelles de Llobregat, Puig-
cerdà, Begues, Sant Feliu de Llo-
bregat, Berga i Sant Vicenç de
Castellet, van començar l’actuació
amb una selecció de cançons tra-
dicionals catalanes. La jove page-
sa, Una dona llarga i prima i Els
tres tambors van ser algunes de les

peces que es van poder escoltar. A
la segona part, van interpretar Les
vacances del rellotge. Aquesta can-
tata per a cor infantil i piano està
basada en un conte del mateix
nom de Josep Vallverdú. La músi-
ca és de Francesc Xavier Casañas
i l’adaptació musical, de Marc Ro-
dríguez Ballarà. La cantata es va
presentar amb una renovada po-
sada en escena basada en les
projeccions de Jordi Largo. Aquest
acompanyament visual, amb il·lus-
tracions de Joan Antoni Poch, es va
alternar amb l’actuació dels can-
taires. L’adaptació de les il·lustra-
cions va ser d’Assumpta Morilla.

El conjunt instrumental i vocal
juvenil Disset i Escaig, de l’Asso-
ciació Musical Castellet, va ser
l’encarregat de posar la música
en directe al concert i, més tard, de
cloure la trobada. Amb un reper-
tori basat en un recull de temes del

Festival de San Remo i d’altres de
la cultura catalana, com el salt de
plens de la Patum o la sardana La
Moreneta, s’acomiadaven.

Durant el dia, el programa d’ac-
tes es va desenvolupar amb total
normalitat i el mal temps tan sols
va fer canviar d’ubicació alguna ac-
tivitat que s’havia previst a l’aire
lliure. Els participants van arribar
al matí i, després d’assajar la can-
tata que havien d’oferir al concert
de la tarda, van poder gaudir d’un
espectacle infantil del grup Ai,
Carai, que va donar pas al dinar. 

L’entrega d’obsequis als repre-
sentants de les corals, després del
concert, posava punt final a aques-
ta  trenta-sisena edició. El proper
Juguem Cantant tindrà lloc el 
d’abril de l’any que ve a Berga, co-
incidint amb el è aniversari que
celebrarà la Coral Xerics de la ca-
pital berguedana.
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osep Maria Solà Fo-
noll ens va deixar ara
fa uns dies a l’edat de
setanta-vuit anys. La

música havia estat per a ell vo-
cació i professió des de molt
jove, quan ingressà al Conserva-
tori Municipal de Música a co-
mençament  dels anys quaran-
ta, per cursar els estudis de pia-
no, solfeig i teoria amb Magda-
lena Sala, Filomena Comellas,
Rosa Badia i Isidre Tardà. Diri-
gia el conservatori Damià Rius,
professor d’instruments de me-
tall i d’harmonia –que havia es-
tudiat amb Cristòfor Taltabull.

El mestre Damià Rius li ensenyà
harmonia i l’encaminà a estudiar
la flauta i a completar la seva for-
mació musical, amb l’objectiu
d’obtenir el títol superior al Con-
servatori de Música del Liceu, de
Barcelona, puix que a Manresa es
cursava el grau elemental. Josep
M. Solà Fonoll recordava els seus
mestres amb estimació i agra-
ïment. Als quinze anys començà
a tocar el piano amb l’Orquestra
Farrés, fundada pels esposos Josep
Farrés i Maria Altimiras, que to-
caven balls de tarda. En una foto-
grafia de l’any 1946 de la fundació
de l’Agrupació Municipal de Mú-
sica, popularment «la Banda Mu-
nicipal», destaca entre una tren-
tena de professors un músic molt
jove: és Josep M. Solà, que co-
mençà tocant la percussió i des-
prés la flauta, durant mes de tren-
ta anys. La seva grafia musical
era clara i havia copiat moltes
obres per a la banda.

Els primers anys cinquanta és
pianista i arranjador de música
ballable, que va interpretar amb
les formacions Orquestra Royal,
Orquestra Copacabana, Solistes

Reunits, i la Cobla Orquestra
Rosaleda. Havia acompanyat el
Quartet Vocal Mestre Blanch.
Josep M. Solà fou pianista
acompanyant als estudis de Rà-
dio Manresa, i també de les Ger-
manes Ros, de Súria, i les man-
resanes Germanes Vilaseca, en-
tre d’altres. 

Igualment fou director musi-
cal de l’Esbart Manresà de l’A-
grupació Cultural del Bages, i de
diversos grups de caramelles.
Tanmateix, pianista i mestre au-
xiliar de l’Orfeó Manresà. Direc-
tor dels cors claverians, la Unió
Manresana, Societat Coral Esco-
dines, Societat Coral de Sant Vi-
cenç, i la Societat Coral i Re-
creativa  La Verbena de Sant
Joan de Vilatorrada.  

Josep M. Solà posseïa una
memòria extraordinària. Havia
confeccionat amb eficiència i
paciència benedictina un arxiu
que aplegava informació de da-
des musicals i partitures, que lo-
calitzava en un instant. Precisa-
ment, en el llibre La Sardana a
Manresa 1901-1994 va publicar
una completa relació dels  com-
positors de sardanes que havien
nascut o residit a Manresa. Però
a part del seu record, Solà ens
deixa com a llegat dues sarda-
nes i l’autoria de la preciosa mú-
sica del Ball dels cavallets de
Manresa, que es dansa en les
grans festes de la ciutat.   

Des de final de l’any 1986 ha-
via estat organista de la  Cova de
Sant Ignasi i fa pocs dies encara
estava treballant en el que deu
haver estat la seva darrera obra:
la preparació d’un festival musi-
cal per a la Societat Coral, Cul-
tural i Recreativa La Verbena de
Sant Joan de Vilatorrada, de la
qual era mestre i director.
Aquests han estat els últims tre-
balls d’una intensa vida d’activi-
tat musical, que ha portat joia i
alegria a viles i a pobles, i a mi-
lers de persones al llarg de tots
aquests anys. Que el seu record
perduri i gaudeixi de cèliques
harmonies.  
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Un centenar de nens i nenes
juguen cantant a Sant Vicenç

La trobada va acostar el món de la música als petits cantaires�

Ignasi Torras i Garcia

EN RECORDANÇA

a més de deu anys que
Pilar Duocastella va
publicar  Dona i cadi-
ra, una novel·la que

tracta sobre la malaltia de l’Alz-
heimer i que aquest cap de set-
mana el grup de teatre de l’ACR de
Fals ha portat a escena en una
doble sessió al Casal del poble.
Després d’assistir a la representa-

ció de dissabte, l’autora va explicar
que el sentiment que havia tingut
a l’hora d’escriure l’obra era el
mateix que Anna Maria Planas
havia posat en el seu personatge:
la Lluïsa, una dona que pateix la
malaltia de l’Alzheimer.  

Tot i que el repartiment el for-
men quatre personatges i una nar-
radora, en una bona part de l’obra
només apareix a escena la prota-
gonista, que en adonar-se que va
perdent la memòria va apuntant
tots els seus records en una llibre-
ta. Es nega a creure que el temps ho
esborri tot i repeteix una vegada i
una altra que anirà a tallers de me-
mòria, però que no es prendrà les
pastilles que li recepten. Durant
l’hora i mitja de muntatge s’alter-
nen les escenes del present amb
records del passat, narrats per

veus en off.  Per captar l’atenció del
públic, aquests moments es com-
plementen amb projeccions de
fotografies. El director del mun-
tatge, Francesc Parcerisas, apunta
que «va ser molt complicat posar
en escena un text com aquest». Era
un repte, però el grup va passar l’e-
xamen i amb nota. Una sòbria es-
cenografia i un únic focus d’aten-
ció: la Lluïsa, que pràcticament
apareix sempre asseguda en una
cadira, recordant i escrivint els
seus pensaments de joventut, els
seus amors i la casa on va néixer.

Per saber més sobre l’Alzheimer,
després de la funció hi va haver un
breu col·loqui per parlar-ne. La xer-
rada va tenir la presència de dos re-
presentants de l’associació de fa-
miliars d’afectats per aquesta ma-
laltia degenerativa.
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Combat per mantenir els records
El grup de teatre de Fals
supera amb nota el repte
d’adaptar Dona i cadira,
sobre l’Alzheimer


