cròniques
Sant Joan de les Abadesses, Camprodon
i Ribes de Freser. Seguint el mateix ordre de citació, a Ripoll s’ha celebrat enguany la trenta-novena edició del Festival Internacional de Música coincidint
amb el Curs d’interpretació musical,
amb un doble objectiu: potenciar les
joves promeses del futur de la música
catalana i oferir un ventall de concerts
prou ampli per tal d’interessar i atreure
el màxim de públic assistent possible;
els escenaris han estat (depenent del tipus de concert) el monestir, el claustre i
l’església de Sant Pere.
Festival del Comte Arnau | Pel que fa
a la vila de les abadesses, s’hi han representat els diferents actes que componien la vint-i-tresena edició del Festival
del Comte Arnau, i que de manera esglaonada al llarg dels caps de setmana del mes de juliol han rememorat la
damnada figura del mític comte. La
conferència que dictà el director del
Museu de la Música de Barcelona, Jaume Ayats, «La cançó del comte Arnau:
el cor de tota una mitologia catalana»,
donà el tret de sortida al cicle arnaldià.
Les altres activitats foren El vol de l’home ocell, un musical de llegenda, dirigit i
escrit per Joan Gallart i amb música del
grup Sangtraït; la companyia de dansa
contemporània La Factoria Mascaró va
representar l’espectacle La Via Crucis,
i finalment el grup The Rusties Blues
Band van oferir als assistents un concert-documental sobre la història del

blues, Viatjant pels camins del blues, en
què estrenaren un blues sobre el comte
Arnau.
Un altre festival de qualitat i prestigi
consolidats és la trenta-tresena edició
del Festival Isaac Albéniz de Camprodon a l’entorn del músic camprodoní i
la seva monumental Suite Ibèria, que
ha atret i atrau figures de primer nivell
de l’àmbit pianístic. Enguany cal destacar-ne la canadenca Anastàsia Risikov,
guanyadora del premi com a millor intèrpret d’Albéniz en el concurs Maria
Canals 2017; els pianistes Carles Lama
i Sofia Cabruja, components del Piano
Duo, i José M. Duque, que oferí la integral de la Suite Ibèria.
Maria del Mar Bonet a Camprodon |
I sense moure’ns de Camprodon i a
més a més del Festival Isaac Albéniz,
la dinovena edició del Festival de Música de Camprodon, amb cinc concerts
repartits en cinc poblacions diferents:
Camprodon, amb un recital memorable de la cantant Maria del Mar Bonet;
Sant Pau de Segúries, amb el grup Gospelbreathe i el seu repertori de gòspel
contemporani; Molló, que va acollir les
peces del disc Nua, de la cantant Judit
Nedermann; Llanars, amb un cartell
triple: Kepa Junquera, les percussionistes basques Sorginak i el grup Tururut
Bonaigua, i finalment, Vilallonga de
Ter, amb el grup Les Violines, que van
oferir el seu espectacle Quatre estacions. I per acabar aquest periple mu-

sical de l’estiu ripollès, la Vall de Ribes
va desplegar el festival Romànic en Viu,
amb concerts de format reduït però de
qualitat indiscutible a les petites esglésies dels termes de Toses i Planoles. Pot
sorprendre, d’entrada, que una comarca com la del Ripollès disposi d’aquesta diversitat i qualitat d’oferta musical,
però no sorprèn tant si es té en compte
la gent que discretament i constantment hi treballa amb dedicació al llarg
de l’any. És per pensar-hi.

>> Cartell del vint-i-tresè Festival del Comte
Arnau. (Font: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses)

GIRONINS A L’EXTERIOR

Text > Carla Llobet

Mai abans havia sentit parlar de Lausana. De Ginebra, Berna i Zuric, sí, però no de la capital olímpica. Vaig arribar-hi
acompanyada de patins d’hoquei, de raquetes de tenis i de
roba d’anar a córrer, però ignorava que les anelles olímpiques ens donarien la benvinguda. Lausana acollirà el 2020
els primers Jocs Olímpics d’hivern de la Joventut. La ciutat
desprèn esportivitat i et genera unes ganes boges de saltar
obstacles, de pedalar, d’arribar lluny en el menor temps
possible, de posar-te a prova amb nous reptes i penjar-te la
medalla del triomf.
El Comitè Olímpic Internacional (COI) és a Lausana, i els
qui venim de Catalunya ens enorgullim de recordar Barcelona 92 i, també, Joan Antoni Samaranch. Viure a Lausana
em fa sentir més a prop de casa meva. Passejo pel parc del
costat del llac Léman i els panells m’indiquen que puc anar
cap a l’estadi Joan Antoni Samaranch. Tot seguit, hi ha l’edifici dels Estudis Olímpics, amb una catalana al capdavant.
A més, la segona espasa del COI és de Manresa i a les fede-

racions esportives internacionals hi ha gent de Barcelona,
Sant Cugat, Girona, Lloret de Mar...
També hi trobem el Centre Català de Lausana i Ginebra,
que fa cinquanta-cinc anys es va fundar com a Casa Nostra
de Suïssa i acollia els catalans que buscaven noves oportunitats. Sembla que, d’alguna manera, la història es repeteix. No tinc paraules per descriure la sensació d’orgull que
em produeix el nostre poble. Pel llegat, la història, la força, la
cultura, la gent i la seva empenta. Cada vegada ens donem
a conèixer més fora de les nostres fronteres. És bonic parlar
amb persones que són al rovell de l’ou del mapa europeu,
com hi són els suïssos, però que no entenen diferents realitats com la nostra en termes polítics, econòmics, culturals,
socials, sentimentals, tradicionals o fins i tot esportius. Com
diu un bon company meu de viatge, els catalans emigrats
som els que fem millor política fora del país. Aquí som benvinguts, reconeguts, estimats i recordats. És per això que en
aquest petit país ens sentim més com a casa que enlloc.
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