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SALVADOR BROTONS, AL CAPDAVANT DE L' ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DELS PAÏSOS CATALANS  
25.06.2007 - 07:22 

El compositor i director d'orquestra Salvador Brotons es posa un cop més al capdavant del projecte de 
l'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), una formació nascuda fa 
quatre anys i integrada per joves estudiants d'Andorra, Catalunya, la Catalunya del Nord, l'Alguer, les 
Illes Balears, la Franja de Ponent i el País Valencià, és a dir, dels Països Catalans, en una trobada que 
tindrà lloc aquest estiu, dins de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.  
 
"Són deu dies full-time en què aquests joves músics es coneixen i poden intercanviar experiències tant 
musicals com personals -explica Brotons-. És fantàstic trobar-se en aquest oasi que és la Universitat 
Catalana d'Estiu", comenta aquest director que sempre s'ha declarat defensor dels Països Catalans.  
 
"L'orquestra es va fundar fa quatre anys, amb motiu del Fòrum de les Cultures, i des d'aleshores 
només ens havíem tornat a trobar l'any passat. Tot depèn del recolzament econòmic que trobem", 
segueix. Si en aquella ocasió es van estrenar amb una simfonia de Dvorák, ara combinen el repertori 
clàssic amb música de compositors catalans. "Per als joves és molt important tocar el repertori clàssic, 
però un dels objectius de l'orquestra és també recuperar composicions catalanes oblidades i que es 
troben enterrades en arxius, recuperar el patrimoni musical català", argumenta Brotons. 

 Així, aquest estiu, a més d'interpretar Quadres d'una exposició, de Mussorgski, l'orquestra reestrenarà 
dues obres de Jaume Pahissa. "Són dos manuscrits que en aquest moment estem editant, El combat, 
una obra estrenada el 1901 i que des d'aleshores no s'ha tornat a tocar, i l'obertura de Les Costes 
Mediterrànies, de 1906 -explica il·lusionat Brotons-. I com que aquest any és el centenari de Joaquim 
Serra, també tocarem el poema simfònic Puigsoliu i la sardana Recordant Vic; i també sempre incloem 
algun altre compositor dels Països Catalans, per això aquest any farem un homenatge a la valenciana 
Matilde Salvador, una compositora de 95 anys a qui dijous se li va retre tribut a La Pedrera, 
interpretant el seu ballet El rossinyol i la rosa".  
 
A més de la trobada de deu dies a l'UCE, que es clou amb un concert públic, enguany l'OJIPC farà un 
segon concert al Palau dels Reis de Mallorca i "intentarem fer-ne un tercer al País Valencià, tot i que 
serà difícil, i més tenint en compte com ens diem", acaba Brotons.  
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