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> L'orquestra jove dels Països Catalans torna a la Catalunya Nord 
 
Ofereix avui un concert a Sant Miquel de Cuixà, on enregistrarà el primer disc 
 
ÒSCAR PINILLA. Prada (Coflent) 
L'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), dirigida pel mestre Salvador Brotons, gravarà 
aquest vespre a partir de les nou a Sant Miquel de Cuix à el seu primer disc, en un directe en què interpretaran cançons 
d'Enric Morera que no s'havien tocat des del 1894. A més d'aquests temes, també s'interpretaran una serenata de 
Richard Strauss i Romeu i Julieta  de Txaikovski, aix í com una sardana d'Eduard Toldrà i una altra de Pau Casals. 
 
Membres de l'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC) 
ja fa dies que corren per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), però avui és el gran 
dia. La setantena de joves d'entre 14 i 26 anys han fet aquests dies els darrers 
assajos al poliesportiu de Prada i tenen previst oferir a les nou del vespre un concert 
gratuït a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà. L'OJIPC tornarà a actuar a la Catalunya 
Nord dos anys més tard, després que l'estiu del 2004 ho fessin a la catedral de Sant 
Joan de Perpinyà. La trobada estarà presentada per Joan Vives, locutor de 
Catalunya Música, serà enregistrada i emesa en directe per l'emissora, i se'n farà un 
CD. 

Des del 14 d'agost assagen tres hores al matí i quatre a la tarda a les ordres del 
mestre Salvador Brotons, i la banda formada per joves músics de tots els territoris 
de parla catalana recuperaran tres obres simfòniques del compositor català Enric Morera –Indibil i Mandoni, Marxa 
i Somni–. Per Brotons, aquestes obres són «curtes, però de gran qualitat i molt interessants» i que no han estat 
interpretades des del 1894. A més d'aquests temes, també s'interpretaran una serenata de Richard Strauss i 
Romeu i Julieta de Txaikovski, així com una sardana d'Eduard Toldrà i una altra de Pau Casals. 

 
+ Una imatge dels assajos que 
l'OJIPC ha anat fent aquests dies a 
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La impulsora del projecte i presidenta de Forum Musicae Centre de Dinamització dels Ensenyaments Musicals a les 
Balears, Magdalena González, va explicar que pretén que l'orquestra, que va néixer a Mallorca l'any 2004, sigui 
una eina de promoció per a futurs músics i per al foment de la cultura catalana. La promotora de la iniciativa 
assegura que «és molt emotiu veure com es parla amb els diferents accents dins de la mateixa llengua catalana». 
González manifesta que el viatge que s'ha fet des de Mallorca fins a arribar a Prada «ha estat realment 
emocionant». 

En aquest sentit, cal recordar que aquesta orquestra tindrà la seu al Centre Pau Casals de Prada i té la intenció de 
consolidar-se com un agent cultural que aplegui joves d'entre 18 i 26 anys, dels diferents àmbits de la mateixa 
cultura –Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Franja de Ponent, Illes Balears i el País Valencià–. L'OJIPC 
farà les seves trobades de treball anuals al centre i des d'on sortirà després per portar a terme els concerts 
programats durant la temporada. Forum Musicae ha iniciat aquest any una col·laboració amb la UCE gràcies a la 
qual va sorgir la possibilitat que l'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans tingués la seu 
permanent a Prada. La jove orquestra serà l'encarregada avui de tancar les actuacions que ha ofert la programació 
musical de la UCE, que ha estat molt variada i en què van incloure concerts de formacions de rock, jazz, blues i 
folk, com ara La Vella Dixieland, Kuopac, La Principal de la Nit i els nord-catalans Blues de Picolat. 
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