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Joves, música i cultura
El 15 d’agost, l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans iniciarà els assajos per al seu
periple de concerts, que començaran a Prada de Conflent i acabaran al Palau de la Música Catalana

La Misericòrdia s’obre
a artistes de tot el món
PALMA El Consell de Mallorca,
mitjançant el departament de
Cultura, ha obert un concurs per-
què tots els artistes que desitgin
exposar a l’emblemàtic espai de
la capella de la Misericòrdia pu-
guin presentar ara mateix el seu
projecte. “Volem donar una em-
penta a aquest espai i obrir-lo a
tots els artistes i projectes, vin-
guin d’on vinguin”, digué la con-
sellera insular de Cultura, Joana
Lluïsa Mascaró. De totes les pro-
postes que rebin, però, només
se’n seleccionaran dues per any,
que s’exposaran a la capella

entre els mesos de març, abril i
maig. La data límit per presentar
els projectes, que han d’estar
pensats per a aquest espai en
concret, és el 6 de novembre
d’enguany. “Volem que les inicia-
tives juguin amb la força que té
l’espai de la capella”, digué el di-

rector insular de Cultura, Maties
Garcias. “La convocatòria és
oberta internacionalment. No hi
hem volgut posar fronteres: ni
d’edat, ni de procedència, ni
tampoc de disciplina artística”,
va afegir.

La idea de crear aquest concurs
fou una aposta sorgida de la co-
missió assessora d’arts plàstiques
del Consell de Mallorca, que serà
també l’encarregada d’avaluar
totes les propostes rebudes.

Els projectes seleccionats dis-
posaran de 4.500 euros en matè-
ria d’honoraris i de 18.000 per

El Consell vol potenciar l’espai de la capella.

Alguns dels músics de l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, dirigits per Salvador Brotons.

Text: Caterina Tugores

PALMA La música i la cultura són
el component bàsic de l’Orques-
tra de Joves Intèrprets dels Països
Catalans (OJIPC), que enguany
compleix el cinquè aniversari.
Amb motiu d’aquesta efemèride,
l’Orquestra amplia horitzons i cre-
arà el Cor Jove dels Països Cata-
lans. Aquest serà dirigit per Esteve
Narbona i el formaran membres
d’entre 18 i 26 anys, encara en
procés de selecció. L’objectiu és
recuperar i difondre el patrimoni
de tot l’àmbit cultural català i amb
la llengua com a únic vehicle
d’unió. “El fet que els joves parlin
dialectes diferents serà un valor
afegit per al cor”, explicà la presi-
denta del Fòrum Musicae, Magda-
lena González, entitat fundadora
de l’OJIPC.

D’altra banda, es crearà el Premi
de Composició Matilde Salvador,
destinat a joves de fins a 35 anys.
“El guanyador podrà enregistrar i
estrenar la seva obra”, comentà
González. Una altra activitat que
es durà a terme serà l’edició de
l’obra editada el 2009 amb motiu
de l’Any Mas Porcel, una suite sim-
fònica de l’òpera El castell d’iràs i
no i tornaràs de M. Estelrich.

Així mateix, tothom que estigui
interessat a veure en directe la
feina de l’Orquestra de Joves In-
tèrprets dels Països Catalans ho
podrà fer en el gran concert al
Palau de la Música Catalana, que

tindrà lloc l’11 d’abril de 2010,
amb la participació del cor jove de
l’Orfeó Català i el cor basc Ametza
d’Irun. Aquesta actuació tancarà
el cicle de l’Orquestra de Joves In-
tèrprets dels Països Catalans, que
començarà a Prada amb el con-
cert de cloenda de la Universitat
Catalana d’Estiu el 23 d’agost i

continuarà amb el del Palau de
Congressos d’Eivissa el 26 d’agost.
La presidenta del Fòrum Musicae,
Magdalena González, juntament
amb les institucions impulsores
del projecte a Balears, presenta-
ren ahir aquestes activitats, que
componen la temporada 2009.
“Nosaltres no només estam aquí
per interpretar la música, sinó
que ells també han de facilitar la
transmissió cultural donant a co-
nèixer qui som i qui vam ser en un
passat”, conclogué González.•

“No estam només
per fer música, sinó
que també hem de
facilitar la
transmissió cultural”

“El fet que els joves
parlin dialectes
diferents serà
un valor afegit
per al cor”

El Consell de
Mallorca convoca
el primer concurs
de projectes
per a la capella

produir-lo. Al concurs, s’hi pot
presentar un artista individual o
de manera col·lectiva. Així ma-
teix, s’hi accepten projectes de
comissariat.

Les persones interessades
poden consultar-ne les bases
completes a la web
http://www.conselldemallor-
ca.cat.• dB


