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Tradició oral i veritats: el còctel de la Fira Mediterrània
per explicar el món, i que és l’espi-
na dorsal de Càntut, va ser molt pre-
sent durant la tercera jornada de 
certamen de Manresa. Quico el Cé-
lio, el Noi i el Mut de Ferreries, que 
celebren 30 anys de carrera, domi-
nen aquest terreny com pocs, i la se-
va presència donava sentit i equili-
brava la programació d’un certamen 
que els darrers anys ha apostat fort 
per les noves veus. 

Els tortosins no van sortir del 
guió previst: barrejant gèneres com 
la jota amb arranjaments jazzístics, 
i aplicant la pedagogia, l’humor i po-
sant el dit a la llaga quan tocava: 
“Les coses del folklore alguns les 
han oblidat, perquè ja no els interes-
sa que els diguin la veritat”, van can-
tar a De Roquetes vinc, molt celebra-
da per la concurrència, que també 
va descobrir peces noves com la jo-
ta La clavellinera. 

La tradició dels Quicos era el con-
trapunt amb propostes com la de la 
jove compositora mallorquina Júlia 
Colom, que va presentar les can-

El trio Marala 
va estrenar el 
seu segon disc, 
Jota de morir. 
TXUS GARCIA

En la mateixa línia d’experimen-
tació contemporània es van moure el 
trio vocal Marala, que estrenaven el 
seu segon disc Jota de morir (2022), 
produït per Pau Vallvé. Les expecta-
tives eren molt altes per aquest trio 
format per la catalana Selma Bruna, 
la mallorquina Clara Fiol i la valenci-
ana Sandra Monfort. Simbiosi còs-
mica de la mediterrània que en direc-
te va flirtejar amb una certa estètica 
mística i religiosa, encara per polir. 
Van sonar peces com ara Canción de 
varear, Nocturno i Testament, que 
aconseguien climes màgics, tribals, 
amb tambors i polifonies vocals, pro-
va de l’enorme potencial que tenen. 
Sempre amb un peu en l’actualitat, 
amb pinzellades electròniques i sin-
tètiques que creaven un xoc entre 
tradició i modernitat.  Per moments, 
això era una alenada d’aire fresc, pe-
rò, en d’altres, destorbava dins d’un 
concert irregular que va deixar pa-
lès que la música d’arrel pot ser un 
motor creatiu potentíssim, si es fuig 
del pur exercici d’estil.e

MÚSICA

El públic i els artistes es van passant 
una ampolla de ratafia i els més ago-
sarats van buidant una copa rere l’al-
tra. És una sobretaula però també un 
festival de cançons de tradició oral 
de Cassà de la Selva, batejat amb el 
nom d’Hostal Càntut, que durant la 
Fira Mediterrània s’ha instal·lat al 
restaurant Glaç, amb totes les entra-
des venudes, acollint comensals i 
músics. Entre els convidats, dissab-
te hi havia les Betzuca, que amenit-
zaven la sobretaula entre els darrers 
xarrups i càntics espontanis. Fran-
cesc Viladiu, un dels impulsors del 
projecte Càntut, Premi Nacional de 
cultura 2022, s’ho mirava amb un 
somriure, assistint novament al mi-
racle: com la música tradicional fa 
que tothom es tregui la vergonya de 
sobre, canti i piqui de mans. Precisa-
ment, aquest vessant de recuperació 
de la memòria oral dels qui cantaven 
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çons del que serà el seu primer tre-
ball.  Colom va desplegar un univers 
propi encara en construcció farcit 
de referències naturals, dramatis-
me sibíl·lic i electrònica minimalis-
ta, però encara descobrint quin ti-
pus de diva pop vol ser. 

Mor Josep Soler, el compositor que 
creia en la força mística de la música

El compositor Josep Soler en una 
imatge d’arxiu. ACN

criure setze òperes, moltes no estre-
nades mai. “El seu projecte més im-
portant, però, segurament és Jesús 
de Natzaret, una òpera de nou hores 
de la qual se n’han estrenat alguns 
fragments”, explica Radigales. 

Va reflexionar sovint sobre la 
creació musical. “Si considerem les 
arts com una manifestació de l’es-
perit humà i creiem que llur finali-
tat és immensament superior a la 
d’un simple passatemps, observa-
rem una rara semblança amb les ex-
pressions místiques i religioses, ja 
que veiem que tot l’esperit evoluci-
ona conjuntament amb les seves 
manifestacions externes i que mai 
no és estàtic”, va escriure. 

Va rebre, entre d’altres, el premi 
de l’Òpera de Montecarlo (1964), el 
Ciutat de Barcelona (1962 i 1978),el 
Premi Nacional de cultura, i el Pre-
mio Nacional de música (2009).e

OBITUARI

El compositor, escriptor, pensador 
i teòric de la música Josep Soler (Vi-
lafranca del Penedès, 1935) va mo-
rir ahir diumenge al matí als 87 
anys. Considerat un dels autors vius 
més importants de la música con-
temporània a Espanya, entre la se-
va ingent obra musical es compten 
16 òperes, 8 simfonies, nombrosos 
concerts, oratoris, lieds i sonates. 

Va rebre moltíssims premis i al-
guns els va rebutjar. El 2013, per 
exemple, no va voler la Medalla d’Or 
al Mèrit en les Belles Arts que ator-
ga el govern espanyol, com a mostra 
del seu desacord amb la política de 
l’executiu de Mariano Rajoy. “Ac-
ceptar el reconeixement seria ac-
ceptar l’autoritat del govern espa-
nyol i jo no vull saber res del minis-
tre Wert ni del govern de Rajoy, per-
què a ells no els interessa en absolut 
ni la cultura ni l’educació”, va dir. 

Al llarg de la seva carrera va desen-
volupar una intensa tasca pedagògi-
ca, principalment fora dels àmbits de-
nominats “acadèmics”, encara que 
també al Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona i al Conservato-
ri Professional de Música de Badalo-
na, que va dirigir fins al juny del 2010 

“Tenia un caràcter molt místic, 
tot i que era profundament ateu”, 
diu el crític musical de l’ARA Jaume 
Radigales. El llegat de Soler és ex-
tens i ampli en el sentit d’una gran 
varietat de gèneres, formes i agrupa-
cions instrumentals. Però per sobre 
de tot hi sobresurt la seva dedicació 
a la veu, en especial a l’òpera. Va es-
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