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Penedés TV estrena el programa
Aspectes de la Festa Mojor

. ToNrCoMAs

histdria de la Festa a través

d'imatges antigues i actuals,

¿mh entreüstes a desenes de

persones, captant l'esséncia i
l'emotiütat dels instants més

destacats.

Tots aquells ülafranquins i

penedesencs que s'estimen la
Festa Maior i la cultura popu-

lar tenen una cita cada dijous
a Penedés Televisió, a partir
de l'r de juliol, a les 14.45 h.,

18.45 i 22.45 h., amb repeti-
cions divendres, diumenges i
dilluns.

La feina prévia a la festa, la
fei¡uga tasca dels administra-
dors, els orígens del patró, la
tradició de la capta, el cant

dels goigs, la figura del prego-

ner, l'esclat de Ia tronada, les

entranyables matinades,

l'emocionant diada castellera,

l'espectacular entrada de Sant

Fdlix, 1'olor de la pólvora, la il
.lusió dels més petits, .....tots

aquests són aspectes clau

sense els quals no es podria

entendre la Festa Major de

Vilaf¡anca,

I tots aquests són aspectes

que tractarem cada setmana a

Penedés Teleüsió a partir del

proper mes de juliol. Després

de la bona acollida que van

tenir els programes especials

sobre els Balls emesos l'any
passat, aquest estiu tornen els

reportatges sobre la Festa

Major amb una segona

temporada, aquest cop

dedicada als üferents aspec-

tes i moments més emotius i
signiñcatius que formen "la
més típica".

De la má novament de la
productora vilafranquina TN
Produccions, reviurem la
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Aquest cap de setmana V¡lafranca
celebra el Caixa Penedés Vijazz20l0
r losEP lvl. SoLER

Els propers dies z, 3 i 4 de

juliol es durá a terme una

nova edició ilel Caixa Penedés

Vijazz, I'esdeveniment que

marida els millors üns i caves

ilel Penedés amb un festival

dejazz internacional.

Aquest esdeveniment ha

aconseguit en només 3

edicions consolidar-se com

un referent en la Promoció
dels vins i caves de la zona,

grácies a la quantitat

d'er?ositors, amb 45 elabora-

dors presents a la fira, aiú
com pel nombre ile üns i
caves que es poden ilegustar,

amb més de 3oo referéncies.

El programa artístic d'aquest

any comptará amb la Pre§én-

cia destacada del saxofonista

David Sanbom, que junta-

ment amb Joey DeFrance§co

presentará el seu nou disc

"Only Eve4/thing", en exclusi-

va a Catalunya després de ro

anys sense actuar-hi. El

baixista Marcus Miller
actuará el dissabte Per Ia nit
amb el projecte "Tutu Revisi-

ted", commemorant l'obra
que va componilre i Produir
amb Miles Davis. Le§ actua-

cions les completaran el nou

quartet del gran Pianista
Kenny Baron amb David

Sanchez, Miguel Zenon Quar-
tet, Tingvall Trio i els gruPs

nacionals DeDiego Brothers i
la Original Jazz Orquestra del

Taller de Músics, que aquest

any iniciará el festival en el

concert inaugural que, com a

novetat, es realitzará a

I'escenari principal (a la Plaga

Jaume I) i será gratuit Per a

tothom.

Un xarel.lo fermentat
en bota commemofa
els 75 anys de
Vinseum

El Museu de les Cultures ilel

Vi de Catalunya ha Presentat
el vi que ha produit esPecial-

ment per celebrar la trajec-

tdria del museu, dedicat a

totes les persones i entitats

que al llarg d'aquests 75 anYS

s'han implicat amb Vinseum.

La t a i elaboració del vi ha

anat a cárrec del Consell

Regulador de la D.O. Penedés

que ha embotellat mil amPo-

lles, que es podran anar

tastant en els diferents actes

que organitzi Vinseum al

voltant del 75é aniversari.

L'etiqueta de les amPolles ha

estat dissenyada per els alum-

nes de I'Escola d'Art A¡senal a

partir de l'obra El cep esclata

silencis, que Josep Guinovart

va donar al fons ilel museu

l'ar,y 2oo7.
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El Calima 2010 amb noves disciplines
. ANNAVALLHoNTSTA

Teatre, dansa i circ, se¡an les

noves disciplines que es

suma¡an a la música que fins

ara ocupava els Ia totalitat
d'activitats del Calima.

Aquesta ja és Ia 7a edició del

festival que poc a poc es va

consolidant al Penedés, i
sobretot també a Ies comar-
ques dels voltants. Aquest

any, perd, han volgut fer un
pasendavantial'ofefia
habitual s'hi sumen d'alt¡es
que permetran convertir el

Calima en un festival pluridis

ciplinar.

D'altra banda, aquest any

també s'aprofitarála franja de

Ia tarda i de la mitjanit per fer
Ies diferents actiütats,
mentre que abans només es

feia en horari de nit. EIs

espectacles es faran al Pati de

I'Escorxador, a la plaqa de la

vila, al Claust¡e de Sant

Francesc i a la part del darre-

¡a de l'Auditori, una novetat

d'enguany que permetrá

estrenar aquest espai.

Com a actuacions més desta-

cades hi hau¡á Ia companyia

Giramondo, pel que fa al Circ,

I'obra de teatre
"l'amansiment de Ia firria", de

Shakespeare, i pel que fa

l'apartat musical actuará

Mazoni, The Pepperpots o
Carles Dénia, entre d'altres.

Enguany el festival es fari del

dilluns rz de juliol al dijous

1s, per no coincidir amb cap

festa de barri . Pel que fa als

preus, els espectacles de tarda

seran gratuits mentre que si

es vol assistir ais de nit i
mitjanit hi hau¡i un abona-

ment de 10 euros. Per als que

prefereixin assistir només a
l'espectacle de la mitjanit, el

preu será de 3 euros.

)r.
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La campanYa del Préssec será entre

un 5 i un 10olo suPerior a la del 2009
Premi de piano M.

Dolors Calvet

. JosEP [¡- SoLER

La Capella de Sant Pelegrí de

VINSEUM. va acollir el zr de

junyl'acte de lliurament del II
P¡emi M. Dolors Calvet de

composició Per a Piano. El

premi s'atorga bianualment i

destaca la tasca de docéncia

pedagógica, tot i recordant

aquesta faceta de Maria

Dolors Calvet.

En aquesta ocasió s'han

presentat 10 treballs a

concurs, dels quals el jurat en

va fer menció esPecial de tres.

En el transcurs de l'acte el

president del jurat, el compo-

sitor Josep Soler Sardá, va fer

el lliurament del Premi a la

guanyadora, dotat amb 2.5oo

euros. EI treball guanYador és

obra de Marian Márquez i
s'adreqa a estudiants de tercer

i quafi de piano.

. SrLVra DELGADo

L'ADV Fruita Dolga de l'A.lt

Penedés, que agruPa la rnajo-

ria de f¡uticultors de la

comatca, ha il1iciat una nova

car¡pan)'a amb les va etats

primerenques de Préssec.

La qualitat será alta i quant a

quantitat, estimen que

colli¡an entre un 5 i un roTo

més respecte l'anY Passat. La

producció hau¡ia e§tat

superior si l'hivern no hagués

estat tant Plujós i les darte¡es

setnane§ no haguessin estat

tan fredes, Peró recordem que

l'any passat els Productors

van patir impoftants Pedrega-

des.

La pluja i el fred han afectat

les va etats Primerenques

que no són tant dolces, Peró el

técnic de I'ADV, JoseP Maria

Galimany, Parla de gran

collita.

Prácticament tota la Produc-

ció de préssec de la comarca

compleix amb les garantie§

del sistema de control de

producció integrada, que

garantel\ la qualitat de la
fnrita al consumidor. Aquest

sistema s'identi{ica Pel

logotip de Ia marieta.

Amb l'inici de la camPanYa,

l'ADv de Fruita Dolqa de l'Alt

Penedés ha tornat al mercat

de Vilafranca, els dissabtes'

Enguany, la Parada está a la

mateixa Rambla de Nostra

Senvora.

ffi L; lrocrllut;o lo..a 2lr!
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S'impulsa per ter(er any a Vilafranca el Programa d'aiuts
per a l'adquisició de llibres detext i material escolar

Segons el conveni signat el curs

2oo9-2o1o que ara ñnalitza,

aquest estiu es repartimn ajuts

a 3.o69 alumnes, xifra que

representa un 78% de l'alumnat

escolaritzat a Vila{ranca ¿l'entre

3 i P an)§ d'edat. L'alcalde Pere

Regull, destacava aquesta xifia,

i considerava que es hacta

d'u¡a bona notícia per a les

famflies.

Els ajuts estan conilicionats al

fet que els llibres de tert
destinats a la reutilització

esüguin en bon estat un cop

finalitzat el cu¡s escolar. Ia
rcvisió dels llib¡es la a cárrec

dels propis centres i s'ha

d haver finalitzat abans ¿lel 2 de

juliol. El cost total del progra-

ma per al curs 2oo9-2o1o

estará aI voltant dels z39.ooo

euros.

Els ajuts són ñnalistes destinats

a les famflies d'alumnes, que un

cop adherides al programa

s'han de fer c¿rrec inicialment

del cost ¿le llibres i el material.

L'ajut municipal el rebra¡ un

cop s'hagi acabat el curs.

Shal signat amb els responsa-

bles dels centues escolars de

\tlafra¡ca, els convenis del

programa dajuts per al

ñnaneament dels llibres de text

i materia.l escolar de I'etapa

descolarització ente els 3 i els

tz anys. És el tercer curs conse-

cutiu d'aquesta iniciativa, amb

I'objectiu de fomentar l'ús

racional ilels recursos, educat

per a la conseruació i la reuülit-

zació del material i garanür a

les famílies r¡n estalü econdmic

important en I'adquisició dels

llibres de text.

rA PN06RAMA00 :OlOOnOro ([
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0e:0r-l L'informat¡u
i3:10 Teatre gran aVilafran(a
,l!rt! L'¡nformatiu
a.r'il Va de <ast€lls
0:ü0 L'informat¡u

l'l l¡ És notída. Fest¿ del barri .le
!,r n', ir i¡

-_:.:i Vilafranca op¡na. lrs fe5tes

!lrlt lr¿r 'i5

ll -.¡ L'¡nformatiu
r 
.|¡,.] Contfapunt,

r.!ep R¡ norr lPP)

i2 00 L'informat¡u
12:,lC Teatre gran aV¡lafran(a
I l:00 llinformat¡u
I l:10 Va de castells

TARDA

r¿:all L'informatiu
:r:lc Solidár¡a. So lid a r¡tat i

Cooperació
I t:4a Aspectes de la Fesla Major.

L'¡nformatiu
Els esports.Copa PTV

S¡it a,r-q¿r Avi.rycnei
L'infonnatiu
Al d¡a. Notícies d'areu.XTVL
L'informat¡u
solidária. Solida ritat i

Coopera.ió

,1irJ - I .,::i-;::t:.1;alt!:a

MATÍ

c8:00 Penedés rñatí. Actu alitat
03r10 fertúlia d'a<tualitat,

Política
c9:0c Plala Penedés.Magazín
12:00 Diále9s amb l'al(alde
I3:30 Penedér migd¡a. Actualitat.
I l:30 Esports 14

fARDA

t.ti00 Le5 notí(ies delm¡gdia.
Notícies d'arreu.CoM R¿dio

l'1:30 TeItúl¡a d'actual¡tat,
Politica

I5r00 Al teu aire. Radiofórmula

VESPRVNIT

20:00 Penedés vespre.Actualitat
20:30 El c¡ñema de la setmána
,l:00 La música de l'atzar.
22i00 Personal
2l:00 Penedés vespre. Actualitat
23:30 Tertúlia d'a<tualitat.

Polít¡ca

00100 Plasa Pened¿s. Magazín
03:00 Feéling Rock, Ivlusical

04i00 D¡álegtañ!b l'alcalde
05i00 Connexió amb Col!4 Rádio

Restauració de mobiliari antic
Pintur¿ creativ¿

Cursos de restauració

Pressupost sense compromís

VESPRE/NIT

2¡ 0a

20 3il

2l:al
2l:3C
22:00

I5:00
I5:10
16r00
l6:10

'lrr00

l7rl0
l8:ir0

lE 45 Aspectes de la Fe6ta Majof
aept¿

l9:00 Ba-ba. lnfantil.xfVL
l9:10 Qué? Non. !nfantil.XTVL
'i9130 Espo*s en xarxa.XTVL

2.1:45 Aspeates de la Festa Major.
C¿pt¿

23:c0 L'informat¡u
2l:10 El(inematógraf
C0:00 Esaenaris. Cu ltu ra. XTVL en

cadena
L'informatiu
Notí<ies delvendrell
L'¡nformat¡u
sol¡dária. Solida ritat i

Cooperació
A5pectes de Ia Festa Major.
C¿pt¿

0l:00 L'informatiu
03:10 El <inematdgraf
04:00 L'informatiu
04:10 Els esports.Copa PTV

5art Cuq¡t-Avinyot'el
!'rir00 L'¡nformat¡u
05:10 Notí<¡er delVendrell
06:00 L'¡ñformatiu
ll6 l0 Solidária,Solidaritati

a¿oi¿
L'¡nformatiu
El(inematógraf
L'¡nformat¡u
Els esports. Copa PTV
S¡nt LLrltat Av nyoret
L'informat¡u
NotíG¡es delVendrell
L'¡nformatiu
Solidár¡a. So lida ritat i

Cooperació

0l:00
0l:10
02:00
02r10

¡ cooDeracro
J.á o.. Asp;desde la Fe6ta Major,

f¡irta
i'r::¡i L'informatiu
:r;rl a Elc¡nematógraf

o'Erocn
flFat,i"E ¿',E'¿.ü!,
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08:00 L'informatiu
08:30 Tertúl¡a d'a<tualitat.

19i00 Ba-ba. lnfantil.XTVL
l9:10 Qué? Non, lnfantil. XTVL
19:30 Esports eñ xarxa.XTVL

VESPRE/NIT

08:00 Penedés rñatí.Actual¡tat
08i30 Tertr¡l¡ad'adual¡tat.

Cultura
09:00 Pla(a Penedés, fvlagazfn
12:00 El que faltava! Humor
I3r00 Pened¿s m¡gdia. Actualitat.
l3:30 E.ports 14

TARDA

l4:00 Les notí<ies delm¡gdia.
Noticies d'aneu.COM Rádio

l4:30 Tertr¡¡ia d'artualitat.
Cultura

15:00 Al teu aire, R¿diofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Penedés vespre
20i30 Ampliro<k.Mús¡ca
21r00 feñps de festa.Musical
22:00 Top XXl.Musical
23i00 Pened¿s vespre. Actua litat
23i30 Tertúlia d'adualitát.

Cultura
00:00 Plasa Pened¿s. [¡agazín
03:00 Te¡ñps de festa,Musical
04:00 Elque faltava! Humor
05:00 Connexió amb COM R¿dio

LA PROGFAMACIÓ
édita: SEFCOM SL

Pla9a Penedés,4. 4a planta
Tel. 93 617 26 26

rtv@rtwi afranca.cat
ww.rtwiai anca..at

imprés per
Graf ques de Foix

d pósll lega:
B-25aa4 2010

dieccló
JOSEP ALS NA

contngLts
JOSEP M SOLER

FEDACC]Ó DE RTV V LAFFANCA

d s§eny
CABLES GALA

publ¡citar
JOFD TEBUEL iPEP VEBGÉS

'fi

MATÍ

. ¡,iltr{?ñ&.1*i

09r00

09:30
l0:00
10:30 20:00

20:30

21:04

2l r30

2200
22:3o

22:45
23:00
23:30
00:00
0l:00
01i30
02:00
02:30

az45
03:00
03:30
04:00
04:30

05:00
05r30

06:00
06i30

0ó:z¡s

07i00
07r10

cultura
L'¡nformat¡u
Notí(ies delVendrell
L'informatiu
Solidária. Solida ritat i

Cooperació

I l:00
I l:30
'12:00

12:30

I3:00
l3:30

10i,15 A5pedes de la Festa Maior.
Capt¿
L'¡nformatiu
El c¡n€matógraf
L'informat¡u
Els esports. Copa PTV-

Sant Cuqat.Avinyonet
L'¡nformatiu
Notí(ies delV€ndrell

TARDA

14:00 L'informat¡u
l4::0 Món pagés,d¡a a dia.

Setmana 26

L'informat¡u
Els esports.Copa PTV
Les Cab¿¡yes Sant Llorenc
L'informatiu
Al d¡a, Notíc¡es d'arieu.XfVL
L'¡nformat¡u
Món pagés, d¡a a dia.
Setmán¿ 26
La nostra história.
L'informatiu
Diálegsamb l'al(alde
La Malla Tend¿n(¡es. XTVL
L'informat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pagés,dia a d¡a.

La nostra h¡sldria.
L'¡nformat¡u
D¡álegsamb l'alcalde
L'informatiu
EIs esports, Cop¿ PTV
Les C¿b¿nye5 Sant Llo¡ent
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pag¿s,dia a dia.
Setmana 26
La nostra hirtória.
L'¡nformatiu

14:45
I5:00
I5r30
l6:00
16130

17:00
17t30
I8:00
I8:30

lA:45

La nostra histdria
L'informat¡u
D¡álegsamb l'al(alde
L'informatiu
Els esport6, Copa PTV
Le5 Cabanyes'S¿nt L ore¡q
L'informat¡u
Muntanyes d'aveñtufa
l]informat¡u
Món pagés, dia a d¡a.
5etr¡a¡a 26

La nostra h¡stdria

D¡álegiamb l'al(alde

Pere Regull, alc¿lde deVilafrañ.a
rA PR06RANTA( ó,lo/1]ú/2oro d
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L'e*imada ¡mmortal,
Ed9¡rVarise 11881 1965) El

cteador vLicnari de sonq i

J\,1ATÍ

08:00
arg:lC

ir9rU0

!!r-rl
'rlr.lL.
.: :.)

'll:10

I3:00
I t.30

TARDA

ii

I\4ATÍ

08:00L'informatiu
Els esports.Copa PTV
I e5 C¿banyetSant Lioren(
L'informat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informatiu
Món pagés, dia a dia.

La nostra histdria.
L'informat¡u
D¡álegs amb l'alcalde
L'informat¡u
Els esports.Copa PTV.

Le( Cab¿r'ryes-S¿nt L orenc
L'informat¡u
Muntanyes d'aventura

Ualtra pantalla.
"lnter¡or rojo"
Drar¡a polític.Eugeni
Ang ada,1982.Amb Charo
López, Enric N¡aló i N4aria

l\¡¿rtin.18 anys. XTVL

l4 00 Xs-Esports
l6:00 Les notícies de la setmana (l)

ló:3ü Ciutadella.
Actualitat parlament¿ri¿

l7:00 Kop¿rnik.Ciéncia i

tecnologia
I 7:30 Lasetmana.Actualitat
18i00 Les notí(ies de la setmana (l)

l8:30 llarxiu deVilafranca TV.
l9:00 Terra de vins
19:10 És notÍc¡á. Fesra .le tr¡ri .lF

5a.rl I Lr liá
i9:.15 V¡lafranca op¡na. Les fest€s

de s b¿rrls

VESPRE/NIT

20:00 Les noti(¡e5 de la setmana (l)

20:30 Ciutadella.
Actualitat palament¡ria

2l:00 Ko pérn ik, Ciéncia i

tecnologia
2:0 Aldia, NotÍcies d'arreu.XTVL
22100 L€s notíc¡esdela setmana (l)

00:00 Filrnets
00:-10 Ciutádella.

Actualitat parlamentária
01rCO Kopérnik. Ciéncia i

tecnologia
0l :10 La setmana.Actualitat
02:00 Les notídesde la setmana (l)

02:30 f arx¡u deVilafran(a TV
Cl:00 Terra devins
0l:10 És notícia. Fes¡¿ det ¡. rl de

Sant Ju ¿

03:45 Vilafran(a opina. Les ies¡es
dels b¿rris

04:00 Les notíc¡es de la setmana (l)

04:30 Ciutadella.
Actu¿lit¿t parlamentária

05:00 Kop¿rnik. Ciéncia i

tecno ogla
05:30 La setmana,Actualitat
06:00 Les notícies de la setmana (l)

06:30 farx¡u de Vilafran(a TV.
07:00 Terra de v¡ns
07:30 Ésnotícia. ae:i. de b¡nlcle

Sant iu :
07:45 V¡lafran(a opina. E: lesie!

de r b¿rris

09:00 Les notí(ies de la setmana.
09:30 50 anys Nova Cahsó
12:00 Alt voltatge. Musical
13:00 Les notí(ies de la setmana
I l:10 Musi(al

TARDA

l4:00 Les notí<ies del migd¡a.
Notícies d'arreu. Cotvt Rádio

l4:10 Llegir per sent¡r. L¡teratu ra
15 00 Via-Mix. Musical
l7:00 Personal
I 8:00 Edu<ajoves. Cultural
19i00 Corazón de Rock'n'Roll.
20r00 FunHouse.Music¿l
2l:00 Feeling Ro<k.Musical

)
VESPRE/NIT

22;00 Uestimadaimmortal.
ECa¿r Varése (l 883-1 S65)

23:00 La músiG de l'atzar
00:00 Quédem á la rádio
03:00 Connexió amb COI\¡ Rádio

[l L,llnocnu,rxió. ;lrooi:otc
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l,! ila Les notí(¡es de la setmana (l)

aS l0 C¡utadella.
Actua itat p¿rl¿mentária

ilt 0il Kopérnik.Ci¿ncia i

te.nologia
irt.il La setmána,Actualitat
r.l:lla L€s notídes dela setmana (l)
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TTSTIMADA IMMORTAT

Edgar Varése
El creador visionari de sons
i ritmes extrems

EdgardVarése va ser un dels compositors que

a principis del segle XX ran obrir nous camins

a la música. Va crear sons inédits, i fins i totva
avalqar-se a les noves sonoritats electrdni-
ques que portarien els sintetitzadors i els

ordinado¡s. Varése treballava amb riques

polirítmies i canvis d'intensitat sonora, perd

en canü no estava gens interessat en crear

melodies.

Va¡ése va néirer a París l'any 1883. Va

estudiar música i als 24 anys va anar a Berlín,

on va entrar en contacte amb els nous corrents

musicals. En comenqar Ia Primera Gue¡ra

Mundial va emigrar als Estats Units. AIIá va

compondre la seva primera obra destacada,

Amériques, que aniria seguida d'obres tan

importants cor:,j' fntégrales, per instruments

de vent i percussió, Arcano, per orquestra

sense cordes, o lonisatíon, una peqa per un
grup duns 30 percussionistes. sirenes i

xiulets, que fa una exploració extrema de

noves sonoritats.

EIs anys 30 i 4o Varése havia comenqat a

investigar els sons de nous instruments

electrónics com el Theremin i les ones Marte-

not, que utilitzaria en algunes obres. L'any

1954 va completar D¿ser¿s, una obra electro-

acústica per instruments de vent, piano,

percussió i cinta magnética. Amb ella Varése

es va convertir en un dels pioners de la música

electrdnica. Aquesta ob¡a tindria continuació

amb Poéme électronigue, per cinta magnética,

que es va estrenar a l'E¡'Tosició Universal de

Brussel.les de l'any 1958.

Edgar Varése va morir I'any 1965, als Br anys.

Cap al final ile la seva vida Ii van arribar els

reconeixements i la seva obra es va comengar

a interpretar habitualment. Una obra, per

cert, integrada tan sols per una quinzena de

composicions.

Josep AIsina

Edgar Varése
Edga rd Va rése. Pa rís, Fransa, 22.1 2. 1 883 Nova
York, Estats Units, 6.1 1.1 965

OBRES DESTACADES

lntégrales (1925). Per orquestra de vents ¡

percussió,
lonisation (1931). Per grup de percussió.

Délerta (1954). Per grup de cambra icinta
maqn¿tica.
Poéme éle(tron¡q!e (1958). Per cinta magnética.



TESTIMADA IMMORTAI,

Alban Berg
Música atonal i

(relativament) poPular

L'austríac Alban Berg va ser un dels més grans

compositors serials. Nascut el 1885, als r9

anys va estudiar música amb A¡nold Schoen-

berg, junt amb Anton Webern. Tots tres

mantindrien una bona amisLat i seguirien una

recerca erpressiva similar, avanqant junts cap

a la superació de la tonalitat. Berg combinaria

especialment bé les técniques serials amb la

intensitat de l'expressionisme i amb el roman-

ticisme tardá.

L any lqoS Berg compon la Sonola per pidno,

encara tonal. El Quortet per corda, del r9lo,
ja és plenament atonal. Berg fa obres árides i
agressives, peró es modera amb les lrespeces

per orquestra, del 1915. Durant la guerra,

mentre és a l'exércit, treballa en l'dpera

expressionista i antimilita sta Wozzeck, :0'r'a

tragédia sobre la degradació d'un soldat, tan

sórdida com una dpera verista. Pe¡ó Ia música

no és melodramática sinó realista i emotiva.

Enllestida el tgzz, va tenir éxit, convertint

Berg en un músic ile fama.

Després del Concert de camórc per üolí,
piano i 13 instruments de vent, ¿lel 1925, Berg

va triomfar de nou amb la sui¿€ ¡írica per

quartet de corda, inspirada per un amor

frustrat. L'dpera lulu, iniciada el rgz9, és

dodecatdnica i tremendista. Tracta de l'ascens

social d'una dona fatal, Lulu, i el seu decliü,

convertida en prostituta. El 1935, la mort per

poliomielitis de la jove de 18 anys Manon

DIUMENGE 4 DEJULIOL DE 2010, A
Itambé en directe ia la carta, a

p Ll nnocreulctó 10/06/2010

Gropius va inspirar el Concert per uioli i
orquestra, que mescla molt bé dodecatonisme

i tonalitat per expressar la bellesa de la noia i
el seu sofriment. És l'obra més famosa de

Berg, que la va dedica¡ A lq memóriq d'un

dngel'.

EIs nazis acusaven Berg de 'degenerat' i
'antiaustríac'. Ell, mentalment esgotat, va

morir I'any 1935, als 5o anys, perla infecció de

la picada il'un insecte. Alban Berg §e a el

primer compositor de música atonal acceptat

pel públic. Una acceptació relativa, natural-

ment, perqué no feia pas música fácil

cl'escoltar.

Josep Alsina

Alban Berg
Alban Maria Johannes Berg.Viena, Austria,

9.2.1 885 - Viena. Austria, 24j2j 935

OBRES DESTACADES (MI]SICA ORQUEsTRAL):

Quartet per (orda (1910). Atonal.
wozzeak (1 922). Ópera expressionisia

Suite lír¡.a (1926). Per quartet de corda (i

arranjament per orquestra de cordes). Parcial-

ment dodecatónica.
Con(ert per v¡oli ¡orquestra'A la memór¡a
d'un ángel'(1935). Dodecatdnic. La seva obra

més famosa.
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