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PALMA La presidenta de Forum
Musicae, Magdalena González,
recollí ahir a l’auditori de l’Obra
Social de Caixa Sabadell un dels
premis que lliura l’entitat finance-
ra amb l’objectiu de promoure les
iniciatives compromeses amb la
societat civil. Es tracta de 4.000
euros per tal d’enregistrar i editar
el disc compacte del concert
anual de l’Orquestra de Joves In-
tèrprets dels Països Catalans
(OJIPC) corresponent a la tempo-
rada actual.

El disc, enregistrat l’agost passat
a la localitat de Pontós (Girona),
es troba actualment en fase de
postproducció i és dedicat al ma-
llorquí Mas Porcel, al valencià Vi-
cent Asencio i als catalans Albéniz
i Manén. Aquest treball represen-
ta el quart enregistrament de
l’OJIPC, una formació integrada
per músics d’edats compreses
entre els 18 i els 26 anys i dirigida
per Salvador Brotons.

“Aquest premi m’omple d’or-
gull, perquè suposa un reconeixe-
ment de l’esforç i, alhora, en certa
mesura m’entristeix veure que
ens reconeixen més a fora que no
a casa”, declarà González a la lo-
calitat catalana de Sabadell.

L’orquesta, creada fa cinc anys a
Mallorca, tocarà l’11 d’abril de
2010 al Palau de la Música de Bar-
celona. “S’acaba de confirmar

l’actuació que, afortunadament,
s’ha salvat de tots els problemes
actuals del palau”, afegí l’empre-
nedora respecte de la imputació
recent per corrupció de Fèlix Mi-
llet, expresident de la Fundació
Orfeó–Palau de la Música catala-
na.

El concert en aquest recinte
serà enregistrat per Televisió de
Catalunya per a una futura emi-
sió i tindrà la presència de fami-
liars d’alguns dels compositors
inclosos en el repartiment. “Un
fill del barceloní Jaume Pahissa
viatjarà per a l’ocasió des de l’Ar-

gentina, que és on resideix”, re-
velà González.

El recital constarà de composi-
cions d’autors dels territoris de
parla catalana i d’una missa de
Puccini en la interpretació de la
qual participaran l’Orfeó Català i
el cor basc Ametza d’Irun.•

Gori Vicens guanya
la I Biennal d’art eròtic
PALMA Què es pot veure a
través del foradet del pany
de la porta?

La I Biennal d’art eròtic
organitzada a Palma dóna
la benvinguda al visitant i el
fa entrar pel forat d’un
pany. A l’interior de l’espai,
el palau de Can Bordoy,
s’exhibeix una vuitantena
de les més de 200 obres
presentades a concurs. S’hi
inclouen les tres guanyado-
res d’aquesta primera edi-
ció: una fotografia del ma-
llorquí Gori Marcus, una es-
cultura de l’argentí Mariano
Gynberg i la instal·lació
que, a mode de forat del
pany, rep els visitants, de
l’artista Yoko.

La mostra, una iniciativa
de la galerista Rosario Fer-

Aquesta ha estat la imatge
de Gori Vicens que s’ha en-
duit el primer premi.

nández, és el resultat de la
selecció efectuada pel jurat,
format pels artistes Rafa
Forteza, Toni Fuster, Nieves
Barber, Gudi Moragues,
Pepe Cañabate, Joan Ramon
Bonet i Jaume Pomar.

“Ara el jurat triarà les
trenta peces millors i s’ex-
posaran, del dia 10 al 30 de
novembre, a la galeria Ber-
lín de Palma”, indicà Fer-
nández, que per a aquesta
iniciativa ha tingut la parti-
cipació d’autors “majorità-
riament joves i de diferents
nacionalitats”, afegí.

La biennal ha estat oberta
a tot tipus de disciplines i la
mostra inclou pintura, foto-
grafia, escultura, instal·laci-
ons, audiovisuals i box art,
entre d’altres.• Laura Acedo

L’avinguda Jaume III, com si es tractàs d’una piscina.

La pionista conversà ahir amb els estudiants. Foto: S. Amengual

Música Hiromi es
presenta a Ciutat
La pianista japonesa Hiro-
mi Uehara es presentà ahir
davant els estudiants del
Conservatori Superior de
Palma per ensenyar-los al-
guns dels seus dots musi-
cals i contestar les pregun-
tes que li fessin. Avui, la ja-
ponesa oferirà un concert a
les 20.30 hores a l’auditori
del Conservatori.• dB Foto: S.A.

Art DigitArt, a L’Espai
La galeria d’art L’Espai, al carrer
de Sant Sebastià, número 3 de
Palma, inaugura avui a les 20.30 h
la mostra de creacions digitals
Palma Digit Art, composta per
imatges de José Luis Gil Miró.
Amb la combinació de fotografia i
les eines digitals d’avantguarda, hi
plasma el seu amor i admiració
per Palma. La mostra fa escala a
L’Espai, fins al 28 de novembre,
després d’haver passat per dife-
rents punts de Mallorca i abans de
partir cap a la Península.• dB

Premi als sons dels Països Catalans

Imatge de família dels membres de l’Orquestra dels Joves Intèrprets dels Països Catalans, guardonada a Sabadell.
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La formació, creada
fa cinc anys a
Mallorca, actuarà l’11
d’abril de 2010 al
Palau de la Música


