
La primera Trobada de Guitar-
res de la Catalunya Central es va fer
l’any passat a Taradell i hi van
participar 70 instrumentistes. La
segona edició se celebrarà di-
umenge a Sant Joan de Vilatorra-
da i s’hi reuniran 115 guitarristes
de 18 escoles de música del terri-
tori. «La xifra s’explica perquè la
iniciativa il·lusiona molt alumnes
i professors. És un dia festiu perquè
és una gran novetat trobar-se»,
explica Joan Antoni Martínez, pro-
fessor de guitarra a les escoles de
música de Sant Joan i Súria i un
dels impulsors de l’esdeveniment.

Martínez, tal com ja va fer l’any
passat, ha estat l’encarregat de
triar el repertori que s’interpreta-
rà en el concert de la trobada, que
dirigirà Montserrat Masramon,
professora del Conservatori de
Manresa. De la part logística de

l’esdeveniment se n’encarrega Ser-
gi Gutiérrez, de l’escola de música
de Taradell. Martínez explica que
escull les obres que s’interpretaran
«perquè ja s’entenguin en la pri-
mera audició. Per això són molt
melòdiques. Es tracta que la mit-
ja hora de concert sigui agradable
per al públic». 

Entre les set obres del reperto-
ri del concert de diumenge n’hi ha
una del mateix Martínez. L’any
passat ja hi va incloure El mi se’n
va de festa, «que era una peça, pen-
sada per als alumnes d’iniciació, ja
coneguda i que agradava» i, arran
de l’acollida en el marc de la tro-
bada, van demanar al músic man-
resà que en compongués una al-
tra per al concert següent. «Per a
mi és un orgull», diu Martínez, que
ha publicat el llibre L’ocell feliç, en
el qual ha condensat el seu mèto-
de per iniciar els alumnes en la gui-

tarra. La composició que s’estre-
narà es titula Capvespre. 

Un cop triat el repertori són les
escoles de música les que deci-
deixen, en funció del seu nivell, el
nombre d’alumnes amb què par-
ticiparan en la trobada. Per això en-
tre els 115 alumnes de guitarra que

s’aplegaran diumenge n’hi haurà
des de 6 fins a 30 anys. 

Després d’haver treballat les
peces als respectius centres, di-
umenge es tracta de posar el tre-
ball en comú a Cal Gallifa de Sant
Joan. La jornada començarà a les
10 del matí amb assajos parcials
per a les tres veus de guitarres. Des-
prés d’una aturada per esmorzar,
es farà l’assaig general amb tots ple-
gats, inclosos els professors que,
amb la seva participació, ajuden
que els alumnes se sentin més
segurs durant el concert final, que
tindrà lloc a 1/4 de 2 del migdia.

Martínez afirma que també de
cara el públic (la gran majoria són
familiars) la proposta «fa patxoca»,
perquè «visualment impacten tants
guitarristes i musicalment sona
bé, amb volum. S’ha de tenir comp-
te que per escoltar una sola guitarra
a vegades cal un audiòfon».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Sant Joan aplegarà diumenge115
guitarristes de la Catalunya Central

La segona edició de la trobada oferirà a la sala Cal Gallifa un concert amb set peces melòdiques

INSTRUMENT SOLITARI Com que no està inclosa en l’orquestra, la guitarra va per lliure. Al Bages, els professors
Joan Antoni Martínez i Montserrat Masramon ja fa dos anys que van crear un grup de guitarristes que assaja cada
mes i que ara és format per 25 estudiants. Va ser el punt de partida per organitzar la trobada de la Catalunya Central
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EL DOCUMENTAL DEL MES

Paral·lel 40 i Cineclub presen-
ten avui el nou Documental del
mes, The Good Son, una pro-
ducció israeliana que s’ha exhi-
bit en nombrosos festivals es-
pecialitzats i que  va inaugurar
precisament la darrera edició
de DocsBarcelona.

El film segueix l’apassionant i
controvertida experiència  d’Or,
un noi de vint-i-dos anys  que no
s’atura davant de res per tal de
lluitar per assolir el seu somni.
D’entrada, el nostre protagonis-
ta mentirà els seus pares, d’i-
deologia retrògrada, perquè  no
puguin obstaculitzar el seu camí. 
The Good Son ens planteja una
reflexió viva, oberta i gens mo-
ralitzant sobre els possibles límits
ètics que hom s’ha de qüestionar
quan les seves idees i els seus
projectes xoquen frontalment
amb els postulats defensats per
la seva família.

Shirkey Berkovitz, la seva re-
alitzadora, prefereix llançar-nos
preguntes inquietes i difícils
abans que donar-nos respostes
concises i còmodes. El llargme-
tratge ens demostra novament
que el documental pot ser un gè-
nere igual o més intens i capti-
vador que qualsevol altre. I així,
Or projecta la mateixa rica am-
bivalència que qualsevol anti-
heroi polièdric  de ficció. La di-
rectora israeliana juga netament
les seves cartes i traça una crò-
nica moral i familiar que, sense
perdre’s en vel·leitats solemnes,
aprofundeix d’una forma incisi-
va en tot un seguit de qüestions
cabdals i molts properes a la
nostra realitat quotidiana. 

Berkovitz excel·lí amb The
Way Up, i ens confirma amb el
seu nou treball la seva preocu-
pació pels joves; la cineasta al-
terna els seus projectes artístics
amb la seva tasca com a tutora i
formadora de grups juvenils.
The Good Son regalima, així, l’a-
gudesa i la comprensió  d’una
creadora que coneix perfecta-
ment l’univers íntim i social que
descriu.

JORDI BORDAS | MANRESA

«The Good Son»,
un noi que
menteix als pares
per aconseguir 
el seu somni

LA PEL·LÍCULA

TÍTOL: «The Good Son» 
 DIRECCIÓ: Shirley Berkovitz
 LLOC: Auditori de la Plana de l’Om
 HORA: 20 h  PREU: gratuït

El jaciment arqueològic de San-
ta Margarida del Camí de Marto-
rell acollirà el dissabte 11 d’abril, de
9 a 16 h, una activitat d’arqueolo-
gia experimental a càrrec d’alum-
nes de la Universitat de Barcelona.
Consistirà en la reproducció del
procés de cocció de ceràmica se-
guint tècniques pròpies de la pre-
història. Les primeres ceràmiques,

vinculades a l’eclosió de l’agricul-
tura, eren fetes sense l’ús de torn
i amb pastes de composició gro-
llera. El procés de cocció també era
simple, ja que es limitaven a col·lo-
car les peces envoltades de la lle-
nya que es cremaria, i s’assolien
temperatures a l’entorn dels 700
graus. La visita a l’experimentació
estarà oberta  a totes les persones
interessades. 

REDACCIÓ | MANRESA

Com es coïa la ceràmica?

Les peces de ceràmica es couen en un clot excavat al terreny

ARXIU PARTICULAR

La primera edició de la Trobada de Guitarres de la Catalunya Central va tenir lloc l’any passat a Taradell i s’hi van reunir 70 instrumentistes

ARXIU PARTICULAR

Alumnes de 18 escoles de música
Els alumnes participants en la
segona trobada de guitarres

són de 18 escoles de música: Abrera,
Callús, Musicant de Cardona, Esclat
de Manresa, la Seu d’Urgell, Manlleu,
Conservatori de Manresa, Navàs, Ole-
sa de Montserrat, Puig-reig, Roda de
Ter i l’Esquirol, Cal Moliner de Sallent,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada,
Súria, Taradell, Torelló i Vacarisses.
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