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Cinc anys de sons
dels Països Catalans

En aquests cinc anys de trajectòria, més de 560 joves han pres part de l’Orquestra que recupera el patrimoni musical.

L’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans celebra el
cinquè aniversari amb un concert al Palau de la Música. Enguany
també serà l’any de l’estrena del Cor Jove amb un concert a Mallorca

Text: F. Marí

PALMA Queda lluny aquell
estiu del 2004 en què el
Fòrum Musicae impulsava
la creació d’una orquestra
que abraçàs les terres de
cultura catalana. Aquella
idea inicial es tradueix avui
en cinc anys d’Orquestra
de Joves Interprèts dels Pa-
ïsos Catalans, una travessia
que ha estat “llarga, com-
plicada i també gratifi-
cant”, explicava ahir Mag-
dalena González.

Per celebrar l’efemèride,
l’Orquestra la brufarà amb
un concert de gala a l’em-
blemàtic Palau de la Músi-
ca de Barcelona diumenge,
dia 11 d’abril. Acompanya-
ran els joves músics el Cor
Jove de l’Orfeó Català, el
Cor Ametsa Gazte d’Irun i
el pianista Miquel Estel-
rich, sota la direcció de Sal-
vador Brotons. Com sol ser
habitual, l’Orquestra traurà
de l’oblit algunes de les
peces dels compositors ca-
talans i, en aquest cas, n’in-
terpretarà d’Amand Blan-
quer, Jaume Pahissa i Ma-
llorca de Baltasar Samper.

Però aquesta no serà
l’única celebració d’en-
guany. El Cor Jove s’estre-
narà el proper mes de juliol
a Mallorca. “Serà una passa
endavant”, indicava ahir
Aguiló sobre la creació
d’aquest conjunt vocal
també jove i que està selec-
cionat d’ençà del febrer. A
més, la direcció d’aquest
projecte musical posarà en

marxa el concurs de com-
posició Matilde Salvador,
amb l’objectiu que un jove
creador pugui estrenar i
enregistrar la seva compo-
sició. “Amb això creim que
els objectius de l’orquestra
quedaran arrodonits”,
afegí González, alhora que
refermava la necessària
aposta de les administraci-

ons en aquest projecte.
“Hem tingut dificultats,
moltes de les quals prove-
nien del nom que té l’or-
questra: Països Catalans.
Ara ja no es té tanta por”,
va matisar.

En aquests cinc anys de
trajectòria musical, més de
560 joves han passat per
l’Orquestra de Joves Intèr-
prets, tots d’entre 18 i 26
anys i amb una dedicació
de dos anys prorrogables.
Dels 70 músics que inte-
gren actualment la forma-
ció, 14 d’ells provenen de
les Illes Balears. Aquesta
xifra, doncs, demostra la
implicació insular en
aquest projecte, que vol ser
un eix vertebrador per re-
cuperar el patrimoni musi-
cal i ambaixador cultural
onsevulla.•

Setanta músics integren aquesta orquestra.

Magdalena González (centre), ahir, durant la presentació.

“Moltes de
les dificultats
han provingut
del nom de
l’orquestra”


