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La situació actual del Pla
Nacional de Fotografia és
el tema del monogràfic del

número 176 de la revista
Bonart. Jùsep Boya, direc-
tor general d’Arxius, Bi-
blioteques, Museus i Patri-
moni de la Generalitat, va-
lora les actuacions que
s’han fet fins avui i les que
estan programades.
Acompanyen l’entrevista
d’Aina Mercader, dues opi-
nions sobre el pla a càrrec

de Pilar Parcerisas i Conxi-
ta Oliver. Bonart presenta
també un ampli reportat-
ge sobre les exposicions i
les activitats de la segona
part de l’Any Fontserè i un
reportatge sobre Jep Vil-
plana, de l’Estudi Iglesies,
autor de la tipografia Font-
seré, que va ser presenta-
da al Museu del Disseny. ■
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El Pla Nacional de
Fotografia, a ‘Bonart’
La revista valora les
actuacions que s’han
fet fins avui i les que
estan programades

La pel·lícula de Juan An-
tonio Bayona Un mons-
tre em ve a veure, estre-
nada el 7 d’octubre, ja és
la més vista de l’any a
l’Estat espanyol. El film
del director català ha su-
perat els quatre milions
d’espectadors i els 23 mi-
lions d’euros de recapta-
ció. ■
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El 7 de novembre del
1936, en plena Guerra Ci-
vil, s’estrenava al Teatre
Nou de Barcelona la comè-
dia lírica Tempesta esva-
ïda, amb lletra de l’escrip-
tora, traductora, autora
teatral i activista cultural
Carme Montoriol i Puig
(Barcelona 1892-1966) i
música del compositor
Joaquim Serra (Peralada,
1907, Barcelona, 1957).
L’obra, que va ser molt ben
rebuda pel públic i va tenir
un repartiment d’actrius i
actors reconeguts com Jo-
sefina Bugatto, Emili Ven-
drell, Josep Llimona i Pere
Font, és una “comèdia
d’amors i amable” – així la
descrivia Montoriol– que
se centra en un conflicte
amorós en un ambient
mariner que podria evocar
un poble de l’Empordà,
terra amb la qual estaven
molt vinculats els dos au-
tors. És l’única de dos jo-
ves creadors que van veu-
re truncades les seves car-
reres per la guerra.

Han hagut de passar
vuitanta anys perquè
Tempesta esvaïda hagi
pogut veure de nou la llum.
Tragèdies d’aquest país
nostre. Primer s’ha recu-
perat en dos concerts, al
juliol a Reus i a l’octubre a
Manresa, i avui a les vuit
del vespre s’en presenta,
en un acte a l’auditori Jo-
sep Viader de Girona, un
llibre disc amb el text de

l’obra i l’enregistrament.
El llibre disc conté la pri-
mera edició del text, a cu-
ra d’Anna Maria Velaz.

L’enregistrament, amb
direcció de Diego Martin-
Etxebarria i amb produc-
ció musical de Martí Fer-
rer, es va fer al juliol al
Convent de les Arts d’Alco-
ver amb una selecció de les
millors veus catalanes del
moment, com Roger Pa-
dullés, Elena Copons, Toni
Marsol, Anna Alàs, Xavier
Mendoza i Tànit Bono, el
Cor Lieder Càmera i l’Or-
questra Camera Musicae.

Amb el llibre disc de
Tempesta esvaïda es pre-
senta públicament el nou
segell discogràfic Ficta,
que fins ara s’havia donat
a conèixer per publicar
partitures, apostant, això
sí, per la recuperació del
patrimoni musical obli-
dat. En l’acte d’avui a Giro-
na participaran la soprano
Anna Alàs i el baríton Xa-
vier Mendoza, amb Miquel
Villalba al piano. ■

Vuitanta anys després de l’estrena, publiquen un
llibre disc amb l’obra lírica ‘Tempesta esvaïda’
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La portada del nou
llibre disc, una edició
que ha tingut el
suport de la
Generalitat, la
Diputació de Girona i
l’Obra Social La
Caixa. A baix, el
programa de
l’estrena de
‘Tempesta esvaïda’,
l’any 1936 ■ FICTA /
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El segell Ficta
edita l’obra, amb
lletra de Carme
Montoriol i
música de
Joaquim Serra

Un concert de Victòria
dels Àngels, des del Palau
de la Música, va ser la pri-
mera emissió de Catalu-
nya Música, que va néixer
el 10 de maig del 1987. En
aquests trenta anys,
l’emissora ha normalitzat
no només la presència de
la música clàssica a la rà-
dio en català, sinó també
l’ús de la llengua en aquest
registre tan especialitzat.
Catalunya Música va obrir
ahir al vespre els actes del
30è aniversari, amb un do-
ble concert al recinte de
l’hospital de Sant Pau re-
transmès en directe. En la
presentació de les activi-
tats programades, el di-
rector de Catalunya Rà-
dio, Saül Gordillo, va re-
ivindicar el paper d’inter-
nacionalització que té Ca-

talunya Música –és un
dels integrants més actius
de la Unió Europea de Ra-
diodifusió (UER)– alhora
que afronta una nova eta-
pa amb l’objectiu d’atrau-
re nous públics amb una
aposta clara pels nous hà-
bits de consums musicals
dels oients. Gordillo va re-
marcar l’acord de col·labo-
ració amb l’Obra Social La
Caixa; en aquest sentit,
l’emissora retransmetrà
en directe el concert del
Messies participatiu de
l’Obra Social La Caixa el
13 de desembre. El direc-
tor de Catalunya Música,
Àlex Robles, va assenyalar
que es vol que aquesta efe-
mèride serveixi per donar
a conèixer intèrprets i mú-
sics catalans. En la pre-
sentació hi van participar
també l’encarregat d’im-
pulsar l’emissora, Oleguer
Sarsanedas, i el seu pri-
mer director, Jesús Rodrí-
guez Picó, que van recor-
dar que ja en els inicis
l’aposta internacional era
“fonamental”. ■
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Catalunya Música
celebra 30 anys amb
l’objectiu d’atreure
nous públics

Saül Gordillo, Elisa Durán, Jesús Rodríguez Picó, Oleguer
Sarsanedas i Àlex Robles ■ OBRA SOCIAL LA CAIXA


