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CULTURA

Jordi Julià, de Sant Celoni, edita
una antologia de poesia catalana
Sant Celoni
EL 9 NOU

El poeta i assagista Jordi
Julià, de Sant Celoni, juntament amb Pere Ballart, ha
tingut cura d’una antologia de poesia catalana dels
últims cent anys, Paraula
encesa. El volum, dins la
col·lecció El Far de Viena,
aplega algunes de les mostres més excel·lents de la
poesia apareguda durant els
últims 100 anys en la nostra
llengua arreu dels Països
Catalans. Són 300 composicions escrites per 150 autors
des del 1911, any de la mort
de Joan Maragall, fins a
l’actualitat, “que demostren
com el català ha estat capaç

de donar l’expressió més
perfecta als sentiments de
l’amor, la joia, el desconsol,
la fe o els anhels de llibertat,
entre altres”, expliquen els
autors. Segons ells, el volum
reuneix “com un tresor perdurable, versos que han estat
recordats i repetits durant
generacions”. L’objectiu
és donar a conèixer a nous
lectors aquell llegat poètic
que marca el punt més alt
del patrimoni com a llengua i
com a poble.
Els dos criteris majors que
han fet servir en la selecció
d’autors i poemes han estat
l’excel·lència literària dels
poetes i composicions escollits, i la seva significació
històrica en el marc d’una

comprensió dels processos
estètics que s’han succeït
durant el període als Països
Catalans.
La tasca de Julià i Ballart,
a més de fixar, editar i seleccionar els autors i els textos,
ha estat fer la presentació
de cada poeta i tria, proporcional a la seva importància,
“la qual cosa no confereix a
Paraula encesa la condició
d’una antologia comentada
i, fins i tot, en certa mesura,
pot donar-li el caràcter d’un
esbós històric de la poesia
catalana contemporània”.
Els editors destaquen que, a
més de repetir el repertori
usual dels considerats grans
poetes, s’ha esforçat especialment en la recuperació de
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‘Paraula encesa’ també ha anat a cura de Pere Ballart

Pere Ballart i Jordi Julià, en una presentació al Museu de Granollers

veus líriques injustament
menystingudes i infravalorades, “en el que suposa
una intencionada revisió del
cànon”.
En qualsevol cas, diuen, el
volum no és tant una antologia de poetes com de poemes.
Més que recordar talents
individuals, els editors han

volgut retre tribut a les composicions destinades a sobreviure, més enllà dels qui les
van idear i a convertir-se en
patrimoni del poble i de la
llengua. “En aquest volum
estem convençuts que hi ha
moltes peces que responen a
aquesta possible descripció”,
assenyalen.

Concert de
l’Escolania
Parroquial de la
Garriga

La formació actuarà diumenge a la tarda al Centre Cultural

La Garriga

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

Un altre al·licient del
concert és que durant la
interpretació d’algunes
obres es projectaran fotografies artístiques del fotògraf
Arian Botey Soldevila, veí
de la Roca. Es projectaran
una sèrie de fotografies dels
entorns naturals del poble,
una altra sobre la gent i, una
tercera, feta expressament
per al concert, amb detalls
dels instruments que estaran dalt l’escenari.

El director Josep M. Sauret

L’Escolania Parroquial de
Sant Esteve de la Garriga
oferirà el tradicional concert
de Nadal aquest dissabte a
partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Serà un concert tradicional en què s’interpretaran
nadales de tots els temps,
algunes de ja conegudes que
vénen de dècades i dècades
enrere, i altres nadales no
tan properes a la cultura
catalana, però que també
estan plenes de sentiment i
emoció. El concert es farà a
l’església de Sant Esteve.

Concert de Nadal amb Amics
de la Unió
Granollers

La Societat Coral Amics de la Unió
de Granollers va oferir un doble
concert de Nadal aquest diumenge
al Teatre Auditori. Al matí va ser el

torn de les formacions corals dels
més petits, amb l’espectacle Màgia als
teus ulls, i amb Oh! Là là... A la tarda
van actuar el Cor d’Elemental, el Cor
Infantil, el cor Jove, el Cor de Cambra
de Granollers i el Cor Mixt, a més de
l’Orquestra de Cambra Amics de la
Unió.

Divendres, 21 de desembre de 2012

AGNÈS VIDAL
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L’Orquestra Filharmonia,
resident al Cicle Filharmonia de la Roca, oferirà un
concert diumenge a les 7
de la tarda al Centre Cultural en què interpretarà Les
quatre estacions d’Antonio
Vivaldi, sota la direcció de
Josep Maria Sauret i amb el
violinista Joan Espina com
a solista. El músic tocarà un

violí Nicolò Amato de 1645,
cedit per la Maggini Foundation de Suïssa. Els Amati van
ser els mestres de la família
Stradivarius a Cremona
al segle XVII. Per tant, el
concert de diumenge serà
una oportunitat única d’escoltar a la comarca un violí
d’aquesta magnitud. L’actuació es completarà amb obres
d’Astor Piazzolla i el famós
Adagietto de la cinquena
Simfonia de Gustav Mahler.
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L’Orquestra Filharmonia tocarà
Vivaldi en un concert a la Roca

Nadales amb la coral Art-9
Granollers

La coral Art-9 de Granollers també
va oferir diumenge al migdia el seu
concert de Nadal, a la Sala Tarafa. Les
formacions de l’entitat –minis, petits,
mitjans, grans, joves i adults– van ser

les encarregades d’interpretar diferents nadales com El rabadà, Ara ve
Nadal, Noel, nouvelet o Tió, tió. Totes
les cançons van estar amenitzades pels
grups instrumentals de l’escola. Dissabte a les 9 del vespre, el grup vocal
jove i el grup d’adults actuaran a l’església Santa Justa de Lliçà d’Amunt.

