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■ La Simfonia Coral de Beetho-
ven va posar ahir sobre l’escenari
de la sala Montsalvatge de l’Audi-
tori la pràctica totalitat del Con-
servatori de Girona, en el moment
culminant d’una vetllada de com-
memoració dels  anys del cen-
tre que va donar protagonisme
tant als alumnes més joves com
als més veterans, però també al
professorat i ins i tot als pares dels
alumnes i als exalumnes que s’hi
van voler afegir.

El director acadèmic del centre,
Lluís Caballeria, devot de la mú-
sica de Beethoven, a qui conside-
ra un dels més grans il·lustrats, es
va posar al capdavant de l’orques-
tra de grau professional, integrada
per una vuitantena d’instrumen-
tistes, per dirigir la Fantasia Coral
o Novena Simfonia del cèlebre
compositor de Viena, amb
l’acompanyament de la pianista
solista Anna Cassú, més el Cor
Allegro de l’escola coral de grans,
el Cor de Cambra de la Diputació
de Girona, el Cor de Pares i Mares
d’Alumnes i el Cor Jove del Con-
servatori.

Aquesta va ser la segona part
d’una festa que s’havia iniciat una
hora abans amb un parlament del
president de la Diputació, Pere
Vila, per donar pas als alumnes de
cant coral i l’orquestra de r i n

curs de grau professional. Sota la
direcció de Jorgelina Giordano,
els alumnes més joves van prota-
gonitzar en aquesta primera part
la interpretació de diverses can-
çons arranjades per a orquestra
pel professor del centre Miquel
Sunyer.

La segona part del concert va
començar amb la interpretació de
laSimfonia Concertantde Mozart,
amb els alumnes de t a è de grau
professional. Amb direcció també
de Lluís Caballeria, hi van actuar
els solistes Victòria Fernández,
professora de violí del centre, i Jo-

sep Bracero, un exalumne que ac-
tualment es guanya la vida com a
músic professional. 

Aquesta gran festa d’aniversari
va aproitar la mitja part per fer so-
tir el públic al vestíbul de l’ediici,
on va tenir lloc una actuació de la
Big Band del Conservatori.

El Conservatori de Música de
Girona ha programat un total de 
concerts per commemorar el seu
è aniversari. El d’ahir va ser el
concert central i el més participa-
tiu, una gran festa d’aniversari
amb molta música que va inclou-
re la projecció dels vídeos d’exa-
lumnes que actualment conti-
nuen els seus estudis musicals a
altres països d’Europa o bé ja han
fet el pas a la professionalitat. En
aquests vídeos, els exalumnes ex-
pliquen la seva situació actual i
evoquen el seu pas pel Conserva-
tori de Música de Girona.

Educar en la bona música

La commemoració del è ani-
versari vol posar en valor el valor
del Conservatori en l’educació
dels almunes en la bona música i
en la pervivència de la transmissió
de  la cultura musical.

En aquest sentit, Caballeria ex-
plicava fa uns dies amb orgull que
el Conservatori està produint mú-
sics «brillants» i va posar com a
exemple el cas d'Anna Farriola,
una alumna de trompa actual-
ment a les iles de la prestigiosa
Orquestra de la Ràdio Sueca.

La commemoració del è ani-
versari vol posar en valor precisa-
ment aquesta feina feta convidant
els alumnes als concerts progra-
mats.

Lluís Caballeria dirigeix l’Orquestra de Grau Professional en el concert més participatiu del 75è aniversari del centre, amb
l’acompanyament del Cor Allegro, el Cor de Cambra de la Diputació, el Cor de Pares i Mares d’Alumnes i el Cor Jove

La «Simfonia Coral» de Beethoven posa tot
el Conservatori sobre l’escenari a l’Auditori

 La galeria d’art El Claustre de Girona s’ha afegit a la commemoració del cen-
tenari de la mort de Fidel Aguilar amb l’exposició, a l’aparador de la galeria del
carrer Nou, de tres dibuixos de l’artista gironí, mort prematurament als 22 anys
d’edat. El precoç escultor, mort el 1917, va firmar els dibuixos ara exposats: un
manaia, un cap d’home i una noia que fa de pastoreta.

El Claustre recorda Fidel Aguilar
ANIOL RESCLOSA

Els alumnes i professors en el concert commemoratiu de l’aniversari a l’Auditori. MARC MARTÍ

DdGGIRONA

■ Monumenta, l’Associació de
propietaris de castells i ediicis ca-
talogats de Catalunya, va donar
ahir al CaixaFòrum Girona el tret
inaugural dels actes del seu è
aniversari, amb un acte que va
comptar amb una conferència
d’Eduard Carbonell, catedràtic
d’Història Medieval de la Univer-
sitat de Girona, que va parlar so-
bre La importància del patrimoni
cultural privat civil a Catalunya.

Amb presidència de Xavier Gi-

meno, Monumenta té una gran
implantació a les comarques gi-
ronines, amb socis a les pobla-
cions d’Amer, Argelaguer, Begur,
Besalú, Beuda, Blanes, Bolvir,
Bordils, Cantallops, Celrà, Dar-
nius, el Port de la Selva, Fitor, Fo-
rallac, Girona, La Bisbal d'Empor-
dà, Llagostera, Millàs, Olot, Pala-
mós, Peralada, Puigcerdà, Roses,
Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de
Pallerols, Terrades, Torroella de
Montgrí, Tossa de Mar, Ventalló,
Vilajuïga i Vulpellac. Monumenta
es va crear el , en l'entorn dels
Jocs Olímpics, que van motivar la
renovació de tants ediicis urbans
i emblemàtics d'arreu del país. És
l'única Associació no estatal dins
l'EHHA (European Historic Hou-
ses Association).

Monumenta celebra a Girona
els seu 25è aniversari

Eduard Carbonell pronuncia
la lliçó per commemorar
l’efemèride de l’associació 
de propietaris de castells
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■ Els Amics de les Arts seran el
proper dissabte  de febrer, de les
h a les h, a la botiga Fnac de
l’Espai Gironès per compartir una
estona amb els seus seguidors i
irmar exemplars del seu nou
disc, Un estrany poder. 

Per poder accedir a l’acte cal
una invitació que es podrà obtenir
comprant, a partir del divendres
 de febrer, el disc del quartet
barceloní a l’establiment que
Fnac té al Centre Comercial. Les
invitacions, amb les quals hi po-
dran accedir dues persones, són
limitades. L’Espai Gironès  habili-
tarà un espai davant la botiga per
poder dur a terme l’acte.

Els Amics de les
Arts irmaran
discos dissabte a
l’Espai Gironès


