
[Ais] Orquestra de Joves Intèrprets dels 
Països Catalans 
Festival de música, paraula jove 
 
     Enguany se celebra el 150è aniversari del naixement a Mallorca de 
Mn. Miquel Costa i Llobera (1854-1922). Una bona oportunitat de retre 
homenatges fervents a la paraula musical que tant conreà el poeta 
insigne i a la música verbal que escampà pertot arreu: pollencí de 
naixement, mallorquí de cor, espanyol a la força, català d'expressió, 
europeu de pensament, universal de creença. 
 
     La seva figura dóna impuls avui dia a nombroses i ben diverses 
iniciatives. N'hi ha una, d'iniciativa, que el col·loca en una 
presentació pública singular. Versos de Mn. Costa encapçalen la pàgina 
web de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans. Orquestra 
simfònica juvenil que, dirigida pel mestre Salvador Brotons, és a punt 
d'estrenar-ne l'actuació pública al Festival Mundial de la Joventut 
que se celebra aquest mes d'agost, dins el marc del Fòrum Barcelona 
2004. 
     
     Tot va nàixer del cap i del cor d'una professora de música 
mallorquina. Presidint el «Fòrum Musicae», Centre per a la divulgació 
i dinamització dels ensenyaments musicals a les Illes Balears, 
Magdalena González i  Crespí es va proposar tirar endavant amb una 
iniciativa mai vista. Va haver d'enfrontar-se a milers d'obstacles que 
li sortien a l'encontre en no poques ocasions. Però se n'ha sabut 
sortir ben airosa. 
     
    Ha seleccionat 90 joves intèrprets, menors de 26 anys, residents a 
les Illes Balears i Pitiüses, al Principat de Catalunya, al País 
Valencià, a Catalunya Nord, a Andorra, a la Franja de Ponent o a 
l'Alguer. El passat mes d'abril varen fer les proves de selecció. 
Joves aspirants de tots els territoris dels Països Catalans 
presentaren i executaren dues obres de lliure elecció: el primer 
moviment d'un concert per a instrument solista i orquestra, i un 
moviment d'un concert per a instrument i piano d'estil diferent. 
 
    Així, senzillament, naixia aquesta Orquestra única al món! 
 
    Del 8 al 14 d'agost, la ciutat de Barcelona acull el III Festival 
Mundial de la Joventut. Hi participen més de 10.000 joves d'arreu del 
planeta. Esdevé així, al Fòrum 2004, l'únic espai de trobada 
completament dissenyat i protagonitzat per organitzacions juvenils de 
tots els continents. 
    En aquest espai basat en la democràcia, la laïcitat, la 
pluralitat, la igualtat, el respecte. En un espai alhora compromès, 
reivindicatiu, innovador, crític i constructiu. l'Orquestra de Joves 
Intèrprets dels Països Catalans, ideada i aixecada per la fèrria 
voluntat d'una mallorquina de seny impetuós i d'ímpetu assenyat, com 
és ara la professora de música Magdalena Gonzàlez, és a punt de 
començar a caminar. 
 
    Tant de bo que mai no s'aturi. Que sia per molts d'anys. 
 
    Cecili Buele i Ramis, 
    Secretari d'Organització 
    Esquerra Republicana a Ciutat de Mallorca, 10 d'agost de 2004. 


