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Música. Les bandes
bagenques Dept i Tupolev
actuaran avui a Lleida (19.45
h), en el festival Senglar
Rock. També hi seran Els
Pets i Sepultura, entre altres

| Regió7

Art. El jardí escultòric de la
Fundació Fran Daurel d’art
contemporani, ubicat a
Barcelona, ha ampliat amb
deu noves peces de gran
format la seva col·lecció

Manresa reuneix els músics del futur
Un concert al Kursaal acomiadarà avui l’estada de l’orquestra alevina de la JONC a la capital del Bages
JOSEP ROJAS

왘 Manel Valdivieso.
Director artístic de la JONC

Durant una setmana, els
membres de l’orquestra
alevina de la JONC han estat treballant a Manresa en
un concert que oferiran
aquesta tarda al Kursaal i,
demà, al Palau de la Música.És el fruit final d’una estada que ha dut a la ciutat
joves talents, alguns dels
quals ben aviat s’incorporaran a l’orquestra sènior

«Ensenyem
treball en equip,
molt de rigor i
professionalitat»
JOSEP ROJAS

R PAU BRUNET
R Manresa

La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (JONC) tenia un deute pendent amb Manresa. Cada
any, la formació organitza concentracions d’una setmana per
als seus membres en un punt diferent de la geografia catalana, i
la capital del Bages, fins ara, sempre n’havia quedat al marge. Enguany, el deute ha quedat saldat
amb l’estada a la ciutat dels 65
músics d’entre 11 i 17 anys de
l’orquestra JONC alevina,que va
començar a l’inici de setmana i
s’allargarà fins demà, diumenge.
Per a tots ells hauran estat cinc
dies intensos d’immersió a la música i al seu instrument i,abans de
marxar, donaran fe de la seva
progressió amb un concert a la
sala gran del teatre Kursaal.
Toni Pallès, gerent de la JONC,
explica que Manresa feia temps
que era vista com una possible
destinació de la seva trobada
anual, especialment pel «potencial musical de la ciutat», però
que fins ara, «la manca d’infraestructures –com les aules i l’auditori que ofereix el Conservatori
Municipal de Música– i la dificultat per trobar lloc per dormir per a
més de 60 persones ho havia impedit». De fet, Pallès assegura que
la implicació mostrada des del
conservatori manresà i l’escola
Joviat –que ha servit d’alberg i
menjador– ha estat decisiva i
obre la porta a futures estades a
la ciutat de l’ens que dirigeix.
Els 65 menors d’arreu de Catalunya que prenen part en la tro-

Valdivieso, ahir, a Manresa

Un moment de l’assaig dels joves músics de la JONC alevina, ahir, a l’auditori del Conservatori de Música

bada, van assistir durant els tres
primers dies a classes específiques per preparar el repertori
que avui sonarà al Kursaal.Ahir,
li van fer els últims retocs i ja el

van posar en escena en un primer
concert a Santa Coloma de Gramenet. Diumenge, com a comiat,
la cita serà al Palau de la Música
Catalana, a Barcelona.

JOSEP ROJAS

Una formació amb cinc músics de casa
Entre els 65 joves de la JONC alevina, coneguda també com l’Orquestra de les Escoles de Música de Catalunya (OEMUC), hi figuren quatre bagencs i un berguedà.A la foto, d’esquerra a dreta, Jordi Barnola (Berga),Josep Ignasi Garcia (Manresa),Adela Domene
(Navarcles), Montse Coll (Manresa) i Meritxell Lanau (Manresa).

Molts dels presents passaran a
formar part, ben aviat, de l’orquestra de la JONC pròpiament
dita. Tots ells van sortir d’unes
proves a les quals es van presentar uns sis-cents aspirants. Entre
els elegits hi ha cares bagenques i
berguedanes. Meritxell Lanau,
manresana de 17 anys,és una d’elles. «Participar en estades com
aquesta suposa una experiència
molt positiva», valora. Les jornades de treball comencen a 2/4 de
10 del matí i s’allarguen fins al
voltant de les 8 del vespre, amb
un descans entremig per dinar.
L’únic que lamenta és que aquesta activitat només es faci «una vegada a l’any».
Per al concert d’aquesta nit, la
JONC alevina interpretarà dues
peces de Mozart (Idomeneo i
Don Giovanni) el Concert per a
contrabaix i orquestra en si menor
de Bottesini i Soirées Musicales
de Britten.L’actuació començarà
a les 8 del vespre i inclourà la presència del contrabaix solista Jonathan Camps. Les entrades generals costen 5 euros (3 per als
estudiants de música i persones
amb el carnet del Galliner).

La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya va néixer el setembre de 1993. Des de l’any
2001, Manel Valdivieso n’és el
director artístic. Avui dirigirà
els joves membres d’aquesta
formació en el concert que es
farà al Kursaal.
–Què és el més positiu de les
estades de la JONC?
–Al contrari del que la gent es
pensa, és una activitat molt
lluny d’unes colònies. Els participants treballen 8 o 9 hores
diàries en una immersió a l’instrument que toquen i al treball
en equip. Aprenen a treballar
en equip,molt de rigor i professionalitat, i descobreixen que si
falla un, fallen tots.
–Satisfet amb el nivell dels
seus joves músics?
–Del tot. Jo diria que mai
abans cap orquestra del nostre
país ha tocat les melodies seleccionades al nivell que ho farem
aquesta nit. A més, ens acompanyarà un gran solista,el contrabaix Jonathan Camps.
–El menú del concert?
–Interpretarem dues grans
composicions de Mozart i l’obra més gran feta per a un contrabaix solista [Concert per a
contrabaix i orquestra en si menor de Bottesini]. Per últim,
una obra molt fresca de Britten, Soirées Musicales.

