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Rambla de Nosira Senyora, 26
Tel. 93 892 24 08
Fax 93 818 04 38

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Can-er Triola, 3
Tel, 93 818 38 67

SANT SADURNÍ O'NNOII

CURSOS INTENSIUS ROTATIUS

MATí. TARDA . VESPRE

durada del curs: 8 dies

CURSOS C,A.P. de MERCADER¡ES

I DE V¡ATGERS

TOTS ELS PERMISOS DE CONDUIR
I TAMBÉ A.D.R. (materies perilloses)

www.autoescolaol ivel Ia. com



I.ES NOTÍ(IES DE I-A SETMANA

Uatur baixa a lAlt Penedés Les potenciali-

durant el mes de juny
. GoRETT MARTINEz

tats delxarel.lo
als Juliols
¡ GoRErr [4aRrlNEzL'atur del mes de juny se situa

a la comarca en 7.928 perso-

nes, 21o aturats menys que el

mes passat

La ta-xa d'atur a la comarca de

l'Alt Peneciés ha passat del

t4'8t% d.el mes de maig al

14'42%, d'aquest mes dejuny.
La xifra se situa en 79zB
persones aturades, dels quals

3.4o4 són de Vilafranca.

Al mes de maig, el nombre

total d'aturats era de Br3o,
Per tant hi ha hagut una

bal,<ada de zto persones.

Pel que fa a Ia capital de l'Alt
Penedés, ha passat dels 3.5rr
aturats del mes de maig als

3.4o4 del juny. L'atur, doncs,

s'ha reduit en 1o7 persones a

Vilafranca del Penedés.

La segona sessió dels Juliols era

una sessió prácüca per degustar

diferents tipus de vins fets amb

la va etat autdctona del xa¡el.

lo. Aquesta varietat está sent

impulsada des de fa un temps

perqué s'ha comprorat que se li
pot donar valors molt diferents.

El taller de l'investigador de

l'Insütut Catalá de la vinya i el

Vi Enric Bartra, pretenia desco-

brir precisament aquests valors

fent partícips els alumnes a

través de diversos tasts.

Bartra va poftar diferents vins

elaborats amb xarel.lo per

comprovar com poden ser de

diferents segons com hagin

estat ünificats. Per a ell,

aquest és l'avantatge del xarel.

lo. Bartra resumia els resultats

dels blancs que poden sorgir

d'aquesta vaúetat en dos estils

diferents, segons els gustos i
els aromes. Aquesta segona

sessió, de carácte¡ més técnic,

va servir per posar de manifest
que la cura de les va etats

autóctones, sobretot d'una tan
estesa al tefitori com el xarel.

lo, pot apoftar un valor afegit

als productes ñnals, perd

tamté al telritori-

ATUR A L'ALT

LA PRaGBAl)l.t)a . E/tllt2o1o il



La primera onada de calor de l'estiu arriba amb forga i

cal prendre mesures per evitar els seus efectes negatius

Les tcnlpel ¡Lllres h¿rr c\pel i
mcntat u ¡scel1s gcDctalitlal
¡ caus¡ rle la pdrrr:ra olada
c1c c¡Lrl de l'cstir. Plelis¡-
¡Ien[ per c\'itar conseqiién-

cies nesatires,.ja th uncs
seLr¡ancs qLle 1a Gerer¡¡litat
ha acLi\at el Pla d'actuació per

prelenil els cfictr:s de la crlor
sol)re la salut. ]jl Pla \.a dirillit
sollr-ctot il acluells col lectius
de risr conr 1es pers,:»ics

glans. els latlors i algurrs

rnalalts clt)lics. El Pla. ciuc cs

va actilal pel pr'irrrera vcgacla

i'anr' :oo.1. inclou liL picclicció

amb la mirinra antclaciri d-"

lcs situaciors Dtctcololdgi-
ques de lisc i la l¡riltirtriLzacirlr

dels electes ncgatius d un¡
possible onada de c¡lor'. La

culot cxcessir-a i sostingud¡
colrllolta rüi augtnent rle la

nlott¡lital, espccrialDtcnt el] 1a

gent gr¡n i et lcs persotres

atub ¡ralalties cr'<)niques. i

l¡mbó uD inclenreut cD cl
nr¡n¡bLr ci'1lg,r'essos llo
programats als hospitals.

l:lls consells per evital que ia

cillol eDs afedi són tls insti¡-
tiu-s i ldgics. corr conlentarreD

aquestes pclsones: er'itar- ctr

1a mesrrla clrlpossible l¡ c¡lor
i el sol, hicL atal s-" adequacla

mcnt. l'cstil loba lleugera i
limitar' lerercici tísic cn les

lic¡Lcs tttés c¿tI¡r'oses.



I.ES NOTICIES DE TII SETii4ANA

Els vilafranquins podran tornar a optar a ser convi-
dats albalcó de lAjuntament per Festa Major
r SILV a DELcaDo

Per segon any consecutiu es

fará un sorteig entre les

persones que ho sol.licitin per

optar a ser al balcó de

I'Ajuntament els dies 29, 3() i
31d'agost.

L'alcalde Pe¡e Regull ha

explicat que I'equip de govern

vol que I'Ajuntament continui
sent obeft a tots els vilafran-
quins i així s'ha preüst conü-
dar tres persones per dia a

presenciar, des del balcó, la

mostra folkld¡ica i l'exhibició

castellera a la plaga de la Vila.

Aquestes nou persones

soiciran d'un sorteig que es

fará pocs dies abans de la
Festa Major entre aquelles

persones que hagin emplenat

una butlleta que es podrá

trobar a partir del proper

dilluns a l'Oficina de Turisme

dels baixos de la Casa de la

vila, de matins, i a les tardes

al vestíbul de I Ajuntament.

Un cop emplenada s'haurá de

dipositar a l'urna de I'Oficina

de Turisme o al vestíbul de

lAjuntament.

Hi podran optar totes

aquelles persones empadro-

nades a Vilafranca que siguin

majors d'edat i no hagin estat

administradors, pregoners o

regidors.

D'altra banda. l'alcalde ha

anunciat que per retallar

despeses no es fará el dinar de

Festa Major que lAjuntament
oferia un cop finalitzada

l'actuació castellera del dia 3o
d'agost. Tot i que encara no

estan confirmats els convi-

dats al balcó el dia 3o, es

preveu conüdar el president

del Parlament, Ernest

Benach, gran seguidor de

l'actualitat castellera.

r (i ir1(l] a(ir i

wúürtvvilafranca.
@ ***,r.*rook..om/rtwilaf rañ.a
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Penedés, entre la Granada i Puigdálber
! SERGj ANSóN

Ja fa alguns mesos que les

obres de la C-rs s'havien

iniciat a la comarca del

Garral amb treballs intensos

a la zona de CanYelles on s'ha

de modificar part del traqat i
s'ha de fer un nou túnel.

Ara ja es pol dir també que le'
obres d aquesla impodant üa

de comunicació han arribat

de ple a lAlt Penedés Ja fa

alguns dies que s estaven lent

l reballs de neleja dels

te(enys propem a l'actual

tragat a la zona Per exemPle

de SanL Miquel d'Olérdola. i

que haüen afectat la circula-

ció reduint en alSun Punt els

dos ca¡¡ils existents. Peró ara

ja es veuen moüments de

teues importants. En aquesta

banda, que recordem ha de

convertir-se en autovia entre

Vilafranca i Vilanova: Peró
també a l'altra banda de Ia
capital de l'Alt Pened¿s, entre

La G¡anada i Puigdálber. Un

tram aquest de la C-15 que en

el seu moment va quedar

sense fer quan es va fer la
primera fase d aquesta infras-

tructura des d'Igualada caP a

la capiral de lAlt Penedés.

Peró que ara sí veure comPle-

I lal elseu nou traqal iadequa-r'r+,ñ 
. r f Prat, i,tir rt rr

;qi

:.

preüst un pressupost total de

més de 368 milions d'€. Es

tracta d'una üa que tindrá 67

quilómetres, dels quals 35 són

de nova construcció. Tretze

d'aquests corresponen al

tram d'auto\ia que ha d'unir
Vilaf¡anca amb Vilanova.

Els caps de

setmana a

Rádio Vilafranca

iPenedésTV

Els treballs de la C-l5 ja s'han iniciat a !a zona de lAlt

ció en aquesta ilarrera fase

dels treballs de l'Eix Diagonal.

De moment les obres es

troben en una fase molt

inicial en aquest tram, i
quedará també completar el

seu enllaq entre el traqat que

ve des del Garraf i el que ve

des de l'Anoia a la seva entra-

da a Vilafranca.

Recordem que els treballs a Ia

zona d'Olé¡dola estant Proto-
cant problemes habituals de

circulació en hores Punta.
sobre tot com déiem per el fet

que s'ha suprimit en algunes

zones els dos car ls existents.

El termini per acabar aquesta

C-15 se a el zorz, i hi ha



I A (OPA PENIDES TV

Calendarid'emissió dels partits de la Copa
PenedésTV de futbol 7 infantil
! TlTo BoaDA

Durant aquest mes de juliol

s'emet a Penedés TV els resums

dels partits de la Copa Penedés

TV de futbol 7 infantil que es va

celebrar a l,a Granada e1s dies

26127 de juty.

Més de z5o jugadors, formant

18 equips, van participar en

aquesta segona edició d'un

torneig destinat a jugadors de

fins a r4 anys (categoria

infantil) que tanca la tempora-

da futbolística de base.

Al llarg del cap de setmana,

unes 2.OOO pe$ones es van

acostar al camp de futbol de la

Granada per seguir els patits.

El camp es va diüdir per la
meitat per poder juga¡ simultá-

niament 2 partits de 2E minuts

de durada, amb una pausa de

10 minuts entre partit i partit.

Du¡ant els dos dies del tomeig,

els jugadors van tenir accés

Iliure a la piscina municipal i es

va ampliar el servei de bar per

poder oferir entrepans a preu

mddic als representants del

equips.

L'equip d'O1érdola va ser el

guanyador de la Copa Penedés

Teleivisió-

CALENDARI D'EMISSIÓ DELS PARTITS

dijous 15 de juliol

divendres 16 de juliol

dilluns l9 de juliol

dimorts 20 de jutiol

dijous 22 de ¡uliol

divendres 23 de juliol

d¡ltuos 26 dejuliol

dimorts 27 de juliol

dimecres 28 dejuliol

d¡jous 29 de jul¡ol

divendrcs 30 de¡uliol

S o nt Cug ot Ses g d r r i g u e s- M o njos

Les cabonyes-Olérdolq

Subiruts-vilobí

Costettvisant Quintí de Medigno

v¡lofronco-Avinyonet :

Sqn Quintlsant Cugat

Sant Mo ttí Saüoaq-Monjos

Riudebitttes-Sqntsqduní'

V i I qirq n c q - Le s Ca b o nye s

Sant Lloren?-Monios

Ol¿tdolo-,ont Sadumí

Ll lnocnei,ilc Ó. r,1ro;,toro ([



RTVV .AtRAN(A A tE5XARXES S0oALS

RTVVilafranca al facebook i al twitter
¡ CaRLEs GALA

ffi il www.facebook.com/rtwilafranca

[& ñwilafranca

Avu¡ a Penedés TV emeir€m el 27¿
c¿prtol de "Món pagés, d¡a a dia'.
(1a:30h 18 l0h 22. i0h).

i.* rii www.twittef.com/rtwilafranca
:.,:....,,',

ED Li PRo(RAI'4A( o r4loTnoro

., &ffi! socials.

RTV vilafranca ha obert una

nova finestra a intemet, i
concretament a les xarxes

RTV Vilafranca ha obefi un

nou perñl al Facebook

(facebook. com/rtr.vilafranca)

on es publiquen els principals

titulars del dia i la programa-

ció de Rádio Vilafranca i
Penedés Televisió. A més, es

poden veure üdeos d'alguns

programes i fotografies. En

una setmana el pefil ja té z3z

amistats.

Pel que fa a l'altre xarxa

social, el twitter, RTv
Vilafranca donará la mateixa

info¡mació que es dóna a

t¡avés del Facebook. Els

missatges curts donaran
info¡mació dels continguts

dels programes, de la progra-

mació, etc.

A més, el web ile RTV

Vilaf¡anca contiluará donant
tota la informació local i
coma¡cal, el servei de rádio i
T\: a ia carta, l'agenda cultu-
ral, la programació de rádio i
TY i l emissió en di¡ecte dels

dos c¿¡als de RTV Vilafranca,

Hq

m

ffi

:rñD..¡ =Et §^sna¡E BD*E
&;B e¡':
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E5PAIs DE MEMoRIA

PenedésTV emetrá els dissabtes idiumenges
el programa Espois de memória

Penedés TV estrena el dissab-

te r7 de juliol la série Espais
de memória.

L'objectiu de la série és donar
a conéixer els llocs de

Catalunya en els quans s'han

fet, o estan en procés de

fer-se, espais museiitzats per

recordar esde-veniments de la
histdria recent del nostre país

(II República i autonomia,
guerra civil, dictadura

franquista, transició demo-

crática, etc). El programa és

conduit per un presentador

(Jordi Palau) que va explicant

alló que üsita i conversa amb

els protagonistes (respon-

sables dels espais, testimonis

de l'época, etc). A més, hi ha

diverses seccions que es van

intercalant al relat principal.

Els espais de memdria de

Santa Margarida i els Monjos

seran els protagonistes d'un

dels capítols que s'emetran a

Penedés TV.

Espais de memória s'emet

els dissabtes a les r7 i zrh i els

diumenges a la rh, 5h, th i
13h.

rA PRo6BA¡,1Acró t+tottnta l§ll
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MATI

" ! i; i,i rü h {6¿

C8:00 L'¡nformatiu
08r30 Teatre gran a Vilafran(a
09:00 L'informatiu
0S:30 Va de.asrellr
l0:00 L'¡nformatiu
10i30 Es notí(ia. Festá de barricle

L¿ 8¿r.elone¡a S¡Jrt l\4aE í

I0:45 V¡lafranca op¡na. les festes
de s b¡rri5

l'l:00 L'informatiu
I lr30 Contrapunt.

Bern¿tVi larroy¿ ( 41./)

12:00 L'¡nformat¡u
12:30 T€atregran a Vilafran(a
I l:00 ginformatiu
I I 30 Va de castells

fARDA

1¿1:00 L',informatiu
1 4:30 Solidária. Solidaritat i

Cooperació
l4:45 Aspectes de la Festa Major.

2C:10 Els esports.Copa PTV.

Sant Cugat l\4o¡jos
2l:00 L'informatiu
2l:30 Al d¡a, Notícies d'arreu.XTVL
22:00 L'informat¡u

I\4ATf

08:00 Péned¿s matí.Actualitat
I0:00 Oxigen.Ivlagazín
11:00 La música de la meva vida
I2:00 Di¿legs amb l'al<alde
I3:00 Penedés m¡gd¡a. Actua l¡tat.
'13r30 Esports l4

TARDA

l4:00 Les notícies del migd¡a.
Notícies d'arreu.COM Rádio

15:00 Alteu aire. Radiofórmula

VESPRE/NIT

20:00 Pened¿s vespre. Actualitat
20:10 El (inema de la setñaña
2l:00 La música de l'atzar.
22:00 Personal
23:00 Penedés vespre.Actualitat
0l:00 Ox¡gen.Magazín
02:00 La mús¡(a de la ñeva vida
03:00 Feeling Ro(k. Mus¡cal
04:00 Diálegs amb l'al.alde
05:00 Coñnexió amb COf!4 Rádio

: a::: , -:: :3e mobiliariantic: _:-ra creativa
:-_.:.'aa rest¿uració

: -:sa-:.as: sense compromís

I5:00
I5:30
16:00

l6:30

l7:00
1l:3O
18r00
I8:30

Pregó
L'¡nformat¡u
El<¡nematógraf
L'informat¡u
Els esports.Copa PTV
Sanl Cuqat [4onjos
L'informatiu
Notícies delV€ndrell
L'informatiu
Solidá r¡a. Solida ritat i

Cooperació

22:30 Sol¡dária. Solidaritat i

Cooperació
22:45 Aspectes de la Festa Major.

p:ego

2l:00 L'informatiu
2l:10 Elcinematógraf
00:00 F¿brica de pallassos.

Cultura.XÍVL en cadena
00i30 Escenaris Esliu. Cultura.

XTVL en cadena
L'informat¡u
Notí.ies delVéndrell
L'¡nformat¡u
Sol¡dár¡a. 5olida ritat i

Cooperació
Aspedes de la Festa Maior.
Pre!tó
L'¡nformatiu
El cinematógraf
L'informat¡u
Els esports.Copa PTV
Sant Cuqat Monjó!

0'l:ú0
01:30
02r00
02:30

02:45

03:00
03:30
04r00

1E:,+5 Aspectes de la Fe5ta Major
Pregó

I 9i00 Ba-ba. lnfantil.XTVL
I9r'l 0 Qué? Non. lnfantil. XTVL
19:10 Esports en xarxa. XTVL

VESPRE/NIT

20r00 L'¡nformatiu

p Lrwtoclmucró itoii:orc

05:00 L'informatiu
05:30 Notí(¡esdelVendrell
06:00 L'informat¡u
06:30 Solidá ria. Solida ritat i

Cooperac¡ó
06145 Aspectes de la Festa Major.

Pregó
07:00 L'informat¡u
07::O El<inematógraf
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MATÍ

l0:45 Aspectes de Ia Festa MaioL

19:[]0 B¡-ba. nf¿ntil.XTVL
l9:l0 Qué? Non.lnfantl . XÍVL
19:10 Esports eñ xarxa.XTVL

VFSPRE/N T

20:00
20:10

2l:00
2l:10
2l0a
)).34

02r00

02:30

02r45

03:00
03:30
04:00
04i30

05:00
05:30
06:00
06:30

Ara-.
littixth¡ves
\tiY-mum

L'info natiu
Móñ pag¿s,dia a dia.
Setm¿na 28

La nostra histdr¡a.C¿rrer

L'informatiu
Diálegsamb l'al<alde
L'informat¡u
Els esports.Copa PTV.

i er aat)¿n\,-"s C prdol¿

L'informat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informat¡u
Món pag¿s,d¡a a dia.

L'informat¡u
Els esport5.Copa PTV.

Les Cabanyes ol¿rdol¿
L'informat¡u
Al d¡a, Notícies d'aÍeu. XTVL

L'¡nformatiu
Món pag¿s, dia a d¡a.
Setmana 28

.l¡¡ .,:,,1,,.,, :, .'4|2 i4,,,;t i;.li;;:

I\4ATf

08:00 P6ñedés matí.Actual¡tat
10:00 Ox¡gen.lvlagazín
I l:00 La música de la ñeva v¡da
12:00 Elque faltava! Humor
13r00 Penedés migdia. Actualitat.
13i10 E ports 14

TARDA

'14:00 Les notí(ies delmigd¡a.
Notfcies d'arreu,COM Rádio

15:00 Alteu aire. Rad¡ofórmu¡a

VESPRVNIT

20:00 Penedésvespre
20:30 Ampliro.k,l\4úsica
21i00 Temps de festa. Mus¡cal
22:00 TopXXl.Mus¡cal
23:00 Penedés vespre. Actúalitat
0l i00 Oxigén. Magazín
02:00 La ñúsi<a de la meva v¡da
03:00 Temps de festa.Mus¡cal
04:00 El quefaltaval Humor
05i00 Connexió amb CoM Rádio

08r00
08:30

09:00
09:10
I0:00
I0:30

L'informatiu
Elr esport§. Copa PTV
§a¡t CLrgat ¡,4o¡jos
L'informatiu
Notícies delVendrell
L'informatiu
Solidária.so idaritat i

Cooperació

I l:00
I l:30
I2:00
i 2:10

I l:0C
I l:30

Preqó
L'informatiu
El(inematógraf
L'informat¡u
Els esports.Copa PTV
S¿nr Cuq¿t l\4onjos

L'informat¡u
Notí(¡es delVeñdrell

TARDA

l4:00 L'informatiu
14i30 Món pagés,dia a dia.

Setr¡á¡a 28

I5:00
15i30

l6:00
I5:30

I /r00
I7:30
18r00
I8:30

22:45 La nostÉ h¡stória.Carer
.lelq FPrrers

23:00 L'¡nformatiu
23:30 Diálegs amb l'alcalde
00:00 Documental Bombers.

XTVI

00i30 Palettes.XTVL
01:00 L'informatiu
01:30 Muntanyes d'aventura

14:45 La nostra histór¡a,Carrer
dels Ferrers

L'¡nformatiu
Diálegsamb l'al(alde
L'informatiu
Els esports.Copa PTV
Les C¿banyes-OIardola
L'informatiu
Muntanyes d'aventura
ginformatiu
Món págés,dia a dia.
Solm¿n¡ 28

06 45 La nostra h¡stória. a:r.er
Celi'::'.r:

07r00 L'informat¡u
c7r30 Diá1e95 amb l'al(alde

LA PRocRAMActó
edta:SEBCOM SL

Plaqa Penedés 4 4a planla
Tel. 93 817 20 26

rtv@rtwi afra¡ca cat
!VW. rlw lafranca.cat

imprés per
Grár qlJes der Fo x

d posit legal:
8-25884 20i0

JOSEP ALS]NA

conting!ts
JQSEP M, SOLER

REDACoTó DE FTV VTLAFFANoA

CARLES GALA

publlcitai
JORDI TEFUEL i PEPVEFGESl8:45 La nostrá h¡6tóda.C¿rrer

delS Ferrers

tA PN0GRAT\1Á0ó r+/or¡oro ÍlI
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MATÍ

L?tlimada ¡mmortal,

11893'l 9871. l'home que va
f-.r cali¿r l¿ músi.a

L'informatiu
Els esports.Copa PTV
Let C¿b¿nyes O érdo a

L'informat¡u
Muntanyes d'aventura
L'informat¡u
Món pagés, d¡a a d¡a,

l0:.15 La noslra história. C¡ffer

2l:lC Al dia. Notícies d'arreu.XTVL
22:00 Les notícies de la setmana (l)

22r30 L,altra pantalla.
"tr1 ¡ri(ar; d'o¡ot"
Ventura Pons,198l.
Amb Enric N4ajó,Joan
lvlonleon, Maria Rosa Sardá,.
18 anys.XTVL

]V]ATÍ
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I.'ESTIMADA IMMORTAI-

Frederic Mompou
llhome que va fer
callar la música

Frede c Mompou va ser un compositor

original que no va seguir cap dels corrents

musicals del segle XX, si bé mostrava una
clara influéncia dels impressionistes. Buscava

la mixima erpressiütat, fent servir poques

notes, escollides amb molt de gust.

Mompou va néi-rer a Barcelona l'any r893, fill
de pare catalá i mare d'origen francés. Va

estudiar música al Conservatori del Liceu i als

r7 anysja va fer el seu p mer recital de piano.

Entre 1911 i 1914 va üure a París, on va entrar
en contacte amb els nous corrents musicals.

Du¡antla P¡imera Guerra Mundial va residir a

Barcelona i va compondre espléndides obres

per piano com Suóurbis i Canls mág¡cs.

Entre 1918 i 1921 escriu les primeres Ccngons

i danses, per piano, on posa de relleu matisos

desconeguts de les nostres tonades populars,

alhora que inventa noves melodies. Després

d'una nova estada a Franqa, l'any r94r torna a

Barcelona, d'on ja no es mourá. L'any següent

reprén la composició de les Canqons i dcnses.

També compon obres per veu i piano, com

l'espléndid cicle de cangons Combat del

somni, sobre poemes de Josep Janés.

L'any 1959 Mompou va comengar la seva obra

mestra, la Música callada, una composició

Iírica i suggeriilora, que vol limitar-se a

l'essencial, sense res ile superflu, feta de sons

purs, de ressonáncies i de silencis. És el cim de

DISSABTE 1 7 DE JULIOL DE 2010, A
Itambé en directe i a la carta, a

I'estética musical de Mompou.

La música per piano sol, i per veu i piano,

constitueix Ia part majoritária de l'obra de

Mompou, perd també va escriure algunes

obrcs per Suitarra. per orquestra. per cor. i per

veu i orquestra, com l'oratori lmproperio, de

l'any 1963. Sempre dins d'un estil simple,

subtil i molt personal.

Mompou va ser un poeta del piano, com ho

haüen estat Chopin i Debussy abans d'ell. Va

morir a Barcelonal'any r987, als 94 anys. Perd

ens ha quedat la seva música evocadora,

misteriosa i refinada, gairebé callada.

Josep Alsina i Rosell

Frederic Mompou
Frederic lvlompou i Dencausse. Barcelona,
Catalunya, Espanya, 16.4.1a93 - 30.6.1987

oBREs DESTACADES (MústcA oReuEsrRAL):
Suburbis (1917). Per p¡ano.

Cañts rnigi(s (1919). Per piano.
Canlons ¡ danses, l-Xll (1 9l 8-1 962). Per piano.

Combat del som¡i (1942-1951). Per veu i piano.
Música callada f 1959 I967). Per pi¿10. tl seu (im

L¡ pnocRlluloó, rqioilzoto ltI



I]ESTIMADA IMMORTAI.

Paul Hindemith
La música útil i

Maties el pintor

Nascut l'any 1895, Hindemith va arribar a ser

un dels músics alemanys més destacats de Ia

seva generació. Tenia una gran facilitat per

compondre i va ser un bon director d'orquestra

i un gran intérpret de violi i üola. Va estudiar al

ConseNatori ¿le Frankfut, fins a la Primera

Cuerra Mundial, i va crear obres expressionis-

tes, extremades i provocadores, com les seves

dues primeres dperes, que van causar escándol

entre la burgesia, alhora que el van fer molt
popular.

Oposat a la cullura burgesa ial romanticisme.

ienia un gran interés per la música de cambra i
les formes barroques, al mateü temps que

mostrava influéncies de Bafiók i Straünski. A
partir del 1927, quan va ser nomenat professol

de composició al Conservatori de Berlín, va

simpliñcar la seva música per fer-la més acces-

sible al públic. Volia fer obres entenedores que

tinguessin una utilitat social. Un estil que

s'anomena Gebrauchsmusík, o música d'ús,

que seria el contrari de l'art per l'art.

Des del r93o Hindemith va tendir a fe¡ música

orquestral, ja que resulta més accessible que la

música de camb¡a. La seva obra mestra és la

simfonia Moties el pintor, de l'any 1934,

ertreta de l'ópera del mateü nom, inspirada en

la vida del pintor renaixentista Matthias

Grúnervald. Els nazis van acabar prohibint les

obres de Hindemith, ja que les trobaven massa

avangades, i ell, que hauria volgut fer-se un lloc

en aquell món, va emigrar a Suissa i després als

Estats Units. va tenir una gran influéncia en Ia

música nord-americana, com una alternativa

neoclássica als modemistes Schoenberg,

Straünski i Bartók, que alesho¡es també

residien als Estats Units.

Hindemiü \a lornar a Europa I any r94, i ra
moür a Frankfufi el 1963, als 68 anys, deüant
més de 4oo composicions, t¿cnicament ben

fetes. Són una bona mostra dels ideals neoclás-

sics del segle )ü, peró resulten d'un formalis-

me molt conservado¡. Paul Hindemith no ha

tingut la repercussió dels grans innovadors

com Schoenberg, Webem, Stravinski o Bafiók.

No va crea¡ escola i la seva influéncia va decau-

re a pafiir de la Segona Guerra Mundial.

Josep Alsina i Rosell

Paul Hindemith
Paul Hindemith. Hanau, Hessen, Alemanya,
16.11.1895 - Frankfurt, Hessen, Alemanya,
28.12.1963

OBRES DESTACADES (MÚSICA ORQUESTRAL):
Math¡s der Maler (N4aties el pintor, 1934).

Simfonia. La seva millor composició.
M€tamorfosis simfón¡ques sobre temes de
Carl Mar¡a von Weber (1943). Orquestra.
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