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Rabassa, Galmés i Alzamora, visitant la Llonja.

PALMA El director de l’Or-
questra de Joves Intèr-
prets dels Països Catalans
és el barceloní Salvador
Brotons, futur responsa-
ble de la Simfònica de Ba-
lears Ciutat de Palma i
successor del francès Phi-
lippe Bender. “Conec els
punts forts i febles de la
Simfònica perquè la vaig
dirigir en una etapa ante-

rior”, declarà. Brotons
explicà que “comença-
rem l’octubre amb dues
gravacions, una amb
obres de Mas i Porcel i
l’altra amb música or-
questrada de Maria del
Mar Bonet”.

Brotons assegurà que
“el repertori serà diferent
al dels darrers cinc anys,
amb peces que el públic

tal vegada no coneixerà
però que segur en gaudi-
rà”. El director digué que
“vull que toquem fora de
Palma, a Sa Màniga i a Al-
cúdia”, i contà que “es
planifiquen sortides a l’es-
tranger i a la Península,
un concert a l’Auditori de
Barcelona el juny de 2010
i una gira per Catalunya i
Aragó”.• C.D.

AVANÇAMENT

Salvador Brotons perfila la Ciutat de Palma

Brotons ahir a Barcelona.

L’Orquestra de Joves Intèrprets
dels PPCC, de Prada a Eivissa
BARCELONA L’Orquestra de
Joves Intèrprets dels Països
Catalans, formada per 75
músics de 18 a 25 anys pro-
cedents dels diferents terri-
toris de parla catalana, ofe-
rirà un concert a l’abadia de
Sant Miquel de Cuixà
(Prada de Conflent) el 23
d’agost i que clausurarà la
XL Universitat Catalana
d’Estiu. Tres dies més tard,
actuarà a Santa Eulàlia del
Riu (Eivissa). El repertori
estarà dedicat a Isaac Albé-
niz (Camprodon, 1860-
Cambo-les-Bains, 1909), en
el centenari de la seva
mort. A més, també inclou-
rà les obres del mallorquí
Jaume Mas i Porcel (Palma,
1909-Alacant, 1993) i del va-
lencià Vicent Asencio i
Ruano (València, 1908-
1979).
“Enguany incorporam un

repte molt difícil amb una
obra de repertori universal,
com Shéhérazade de Rims-
ki-Kórsakov”, va comentar
Salvador Brotons, director
de la formació. Per a Mag-

dalena González, presiden-
ta de Forum Musicae i pro-
motora de la jove orques-
tra, “som el projecte més
important de les Balears”
en la Universitat d’Estiu de

Prada”. El concert serà
emès i gravat per la cadena
radiofònica Catalunya Mú-
sica per a la realització d’un
disc compacte, que coedita-
ran Solfa Recording i
Forum Musicae.

Entre les novetats de l’Or-
questra de Joves Intèrprets,
que acaba de complir 5
anys, es presentarà el Cor
Jove dels Països Catalans
que dirigirà Esteve Narbo-
na, actual director del Cor
Jove de l’Orfeó Català. Les
proves d’entrada comença-
ran per març. González
anuncià que “instaurarem
el premi de composició Ma-
tilde Salvador per a com-
positors de fins a 35 anys”.
El grup també tramita un
gran concert en el Palau de
la Música Catalana (Barce-
lona) dia 11 d’abril de l’any
que ve.•Carles Domènec

La presentació, ahir a l’espai Mallorca de Barcelona. Foto:C.D.


