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preámbül del que dcsprés recrea a les
seves pintures.

Concerts i desconcerts

Conteniplanc aquest segiiit
d'esbossos p o d e m assistir a la cuina de
les obres piccóriqíies que després
veieren 1LI lluiu en yrau tomiat i color.
A m b nquescs quacre trat^^os de llapis
sobre paper, Joaqiiim V;5yreda captava
rinscaiit, el niovimeni:, la figura, i
després desenvolupava b coiiiposició
pictórica a] seu estudi. ajudat deis
dibuixos que avui coiiteniplem i
potser de fotografíes capcades del
natural, que li peniietien l'estiidi de la
perspectiva i deis volums a representar.
EU mes fidek admiradorív de i'obra
de J o a q u i m Vayreda sabrán crobar
entre aqüestes figures, í;t>vint tan sois
insinuades, cls precedents directes deis
protagonistes deis quadres mes
conegucs del pintor. Així, repassanc un
a un els per.sonatges aquí representats,
els podran ubicar en el seu lioc dins
rincóntlisible univers vayredia,
caracteritzat pels prats de la Cíarrotxa i
les escenes bucóliques de niuntanya.
Tal cora diu J o a n Sala Plana a la
niagisü-al introducció del catáleg
publicat anib inotiu de l'exposició:

El Festival de Músiques Reiigioses de GJrona va alterar el baix continu de la quotidianitat musical a la ciutat. En materia de festivals, diria que Girona s'emmiralla en
Torroella de Montgrí, d'una manera torga similaracomhofeia,segons el mite,Salieri
en Mozart. Amb vint edicions a l'esquena, un públic consolidat i un fértil equillbri
entre reclam turístic i acceptació autóctona, el Festival de Músiques de Torroella de
Montgn es veu des del Girones ferm I inconuptible com una fuga de Bach. Mes modélic que ñopas el del Castell de Peralada, queésde major volada pero menor arrelament popular. També voldnem ser tan exquisits com els schubertians de Vilabertran,
pero potser ens assembiem mes ais canvis de iempo amb qué discon-e el Festival
Internacional de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que quan agafa embranzida és capag d'endegar edicions notables com la d'enguany, combinades amb algún
any de rogall durant les seves trenta-vuit edicions.
Una flor no fa estiu, ni aquesta eclosló esíluenca el verger d'Euterpe. Tot meloman
gin^níha deconviureen una incomoda bimodalitat: majordejunya setembre, menoría
resta de l'any. També molts altres ámbits del fet musical, des de íeducació a les infraestnjctures, son enduts a mercé d'un rubato que accelera o alenteix el ritme segons el fervor
deis polítics o gestors, que inteipreten un repertori on sovintegen impromptus, fantasies i
impnDvisacions. Al Conservatori de Girona li costa de trobar el seu lloc -tant físic com institucional-, un auditori de llei trigará a arribar, els gnjps i els intérprets van fent la viu-viu i,
d'altra banda, les reformes que en el ten-eny de l'educació musical está introduint progressivament la LOGSE van despentinant uns pentagrames que duien la mateixa laca
des de feia molts anys. En aquest contrapunt difícil, l'entrada d'un nou tema com ha estat
e! Festival de Músiques Reiigioses havia de produir necessariament alguna dissonáncia,
tal com ha fet notar el sector cn'tic. ReconJem.tanmateix, queen la historia de la música
les dissonáncies han suscitat debats molt productius. I seria trist que el Festival s'afegís a
la llista d'iniciatives músicaIs gironines que s'han estroncat en una cadencia suspensiva

«Tot i que en els dibuixos n o p o d e m
anar a buscar la verdor ubérrima de les

abans de convertir-se en tradició.
Josep Pujol íColl

planes olotines. un deis seus temes
predilectes, ni les calitges matiiials o
les postes de so! que deixen l'boritzó

tornials representatius de la seva

de color roig, aquí hi t r o b e m farbre

personalitat plástica».

tort i la pagesa encaputxada i la vaca

Aquesta exposició ba estat

pasturant i l'arrel q u e agafa foniies

produi'da per la deniarcació de Girona

capricioses, és a dir, tots els elements

del Col-legi d'Arquitecces, a m b la

Una setmana
de músiques

coMaboració de la Diputació de

U n cop han e n m i u d i t les veus, les

Girona i el Musen Comarcal de la

cordes, les flautes i els tambors de tota

Garrotxa, i lia estat coucebuda c o m a

m e n a , ara que l'escala de la Catedral

cloeiida del cicle iledicat al dibuix a

ha tornat a la seva funció habitual de

l'espiíi La C o v a de la Hia Almoina, seu

fons per a les fotos deis turistes, potser

del Coblegj d'Arquitectes ;i Girona.

es ptiden percebre mes clarament
qiiins son els ecos que han quedat

•y^

RosaMaria Gil Tort

impregnáis en la pedra emmalaltida
peí temps. Potser es pot valorar mÜlor

Joaquim Vayreda: Senseíf'ío/(Sancho Pan?a).Sense datar.
Llapis/paper. 25x17.3 cm, Collecció particular. Olot.

c o m s'incorporará la primera edició
del Festival d e Músiques Reiigioses
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Els Dervixos Giradora
de Konya,al Festival
deMúsiquesReiigioses
de Gi roña.

Pestes
de grup

del M ó n ;il pósit de la vivcnci^i
musical d e Girona.
Renca, en primer Uoc, un ressó de
tonalitaK barrejades en avaluar c!
rcsultat puramenc arcíscic de les
acCLiacions vistes i sentides a Girona. I
n o podía ser d'altra manera, per la gi-an

interpretaven. U n p u n t a tiivor del

diversirat de paramenx's que caldria

recolliment placid de la ñau de la

uriliczar en aquesta vaioraeió.

Catedral, enfront de la inevitable

Segurameiit no seria aquest el lloc ni

sensació «tean-al* de les escalinates.

l'espai per decidir si Tlnstitut Tibetá de

U n deis ressons mes saborosos del

Íes Ares Esceniques és de primera línia

Fesrival es va p o d e r percebre a la plai^a

mundial, o b é sí Anoushka Shankar,

deis Apóscols, grácies a «la cuina d e les

Adolphe Actia o Amina Alaoui van

cultures* que el G R Á M C va

estar a Tallada que s'esperava. Sí que es

coordinar. L'ambieiit, placid i festín

fa evident. pero, que alguncs actuaeions

albora, es íeia extensiu al carrer de la

(American Spiritual Ensejiible, CapeUn

Portea i altres punts del barri ve!l, i és

Reial de Catalunya, Den'ixos Giradors

un d'aquells aspectes tan intangibles

de KonyaJ partien amb l'avantatge d"iin_

com necessaris per contribuir a l'c.xit

major reclam popular.

genéric del muntatge.

Es podia percebre també, diirant la
celebració del Festival, una vibnició

I, fínalment, el so c o n t u n d e n t de la
iniciativa municipal eii apostar per

aJliora d'estranyesa i d'impoténcia

aquest festival, a m b el aficxatge" de

davant manifestacions culturáis tan

Josep Lloret i amb una organitzacíó a

diferenis a les del piibüc, fin.s a fer-se

m i g camí enere el voluntarisme i la

- e n algunes ocasions, i a c o n t r a c o r -

professionaiicac. Malgrac que restin

impossibles de c o m p r e n d r e . Ben segur

vibrant en Taire alguns «grinyoLs» {la

que uns programes de nía mes

incomodítat i el preu de les localitats,

explícits o activicats informatives

les servituds d'un espai a Taire Iliure,

paral-leles podrien disminuir aquesta

Tescassa presencia en mitjans de

distajicia física i mental, .-^ixo, si es vol

comunicació mes enlla deis locáis, o

que la interculturalitat. la tolerancia i

Tabséncia en el programa d'algun

l'intercanvi a qué es referia Rigoberta

ingredient que representes la riquesa

M e n c b ú en la inaugui-ació n o quedin

del patrimoni musical gironí), en tot

en banderes estétiqucs i políricament

m o m e n t s'ha posat davant Téxit en la

correctes, sense mes aprofundiment.
Algims gironins i forascers deuen

resposta de! públic (tot i Tatac que aixó
suposava per a les ecoiiomies

consei-var, d"alcra banda, u n regust

particular^). En tot cas, aquest és un

d'íntima satistacció per liaver

argumenc que c o m p r o i n e t en íavor de

descobert la perita joia deis concerts de

la conrinuVtat, si n o es vol que quedi

tarda. L'organista j o r d i Figueras. el

només en les oVdes e! record d'un de

sextet Música [í^eservaca i la Capella

tants festivals d'cstíu. que teñen molt

de Música de Montsemit, tot i que

mes a vcure a m b la p r o m o c i ó turistica

seinblavejí opcions menys

i d'imatge externa tle la ciutat que n o

espectaculars dins del programa, van

pas amb la voluntat d'anai- treballant

resultar una m o k bona experiencia, i a

amb paciencia pe! delicat teixit musical

mes van comptar anib Tavantatgc de

que veritablement és deis ciutadans.

ser els únics que actuaven en un espai
vinculat a la música religiosa q u e

Haver anat aquest estiu a la majoria
deis actes de qualsevol de les testes
majors de les nostres comarques pot
haver setvit no tan sois per comprovar
que la cultura popular de la nostra
época coincideix prácticament amb
alió que ens arriba a través deis mass
media, sino també perconstatarfins a
quin punt esta en cris! qualsevol activitat que en queda exclosa. No s'escriu
gaire, pero tothom sap que -amb les
honroses excepclons que es vulguiavui la sardana és la dansa de la tercera edat, i que, si la situado no canvia,
acabará seguint el mateix camí que
van recorrer no fa pas tant aquells
ápats tradicionals del primer dia de
festa major o els oficis solemnes. I el
problema potser comenga perqué es
té tendencia a considerar que tot és
una qüestió de gustos o de modes, i
s'oblida que és el concepte de diversió
el que ha canviat. Fem veure que les
festes majors d'avui son com les
d'abans, pero no ho son: d'una banda,
no son gaire mes que l'excusa ideal
per portar a la població de tom espectacles o cantants famosos que durant
la resta de l'any son impossibies de
veure; de l'aJtra, com que sembla que
durant la festa major tot s'hi val -igual
que per Nadal-, avui la música, els
crits i la gresca no s'acaben fins a la
matinada. El resultat és que aquelles
poblacions que a causa del seu pressupost no poden competir amb les
festes majors de les mes grans han vist
com la seva celebració entrava en crisi
i anava interessant cada vegada
menys gent. Avui, i cada cop mes si es
continua així, les festes majors son
sobretot un grapat mal Iligat d'espectacles mediátics al sen/ei d'uns grups
molt concrets; el deis joves, el
d'aquells que volen fer creure que
encara son joves i el d'aquells que
enyoren la joventut, També -pero
segur que cada vegada menys- amb
totes les excepclons que es vulgui.

Xavier Cortadellas
Joan Gayi Puigvert

