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Les cares de la notícia

L’Auditori de Barcelona va acollir ahir el concert del
25è aniversari de la Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya –formada per músics de fins a 25 anys– i la
JONC Alevins –fins a 19 anys–, que es dedica a ofe-
rir una formació orquestral integral als joves músics
i a col·laborar en la seva inserció professional.

MAGISTRAT DE L’AUDIÈNCIA DE NAVARRA

Un quart de segle

Per segona vegada, la secció segona de l’Audièn-
cia de Navarra, contra el criteri de la fiscalia i de
les acusacions particular i popular i amb el vot
particular contrari del president de la sala, permet
la llibertat dels membres de la manada, malgrat
els nou anys de condemna confirmats pel TSJN.

-+=

-+=

Raons extremes
Javier Ortega Smith

Alarma social i judicial
Ricardo González

-+=

Manel Valdivieso

El dirigent de Vox, que també exerceix l’acusació
particular en la causa de l’1-O, supedita el suport al
pacte PP-Cs a Andalusia a la retirada de la llei i de
les ajudes contra la violència de gènere, que qualifi-
ca de política de “l’extrema esquerra”. Acusa el PP i
Cs de “covardia absoluta” perquè la volen mantenir.

SECRETARI GENERAL DE VOX

DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL
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Les cares de la notícia

L’Auditori de Barcelona va acollir ahir el concert del
25è aniversari de la Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya –formada per músics de fins a 25 anys– i la
JONC Alevins –fins a 19 anys–, que es dedica a ofe-
rir una formació orquestral integral als joves músics
i a col·laborar en la seva inserció professional.

MAGISTRAT DE L’AUDIÈNCIA DE NAVARRA

Un quart de segle

Per segona vegada, la secció segona de l’Audièn-
cia de Navarra, contra el criteri de la fiscalia i de
les acusacions particular i popular i amb el vot
particular contrari del president de la sala, permet
la llibertat dels membres de la manada, malgrat
els nou anys de condemna confirmats pel TSJN.

-+=

-+=

Raons extremes
Javier Ortega Smith

Alarma social i judicial
Ricardo González

-+=

Manel Valdivieso

El dirigent de Vox, que també exerceix l’acusació
particular en la causa de l’1-O, supedita el suport al
pacte PP-Cs a Andalusia a la retirada de la llei i de
les ajudes contra la violència de gènere, que qualifi-
ca de política de “l’extrema esquerra”. Acusa el PP i
Cs de “covardia absoluta” perquè la volen mantenir.

SECRETARI GENERAL DE VOX

DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL
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Sembla una fórmula im-
possible, però està com-
provada científicament:
com més anys té l’aventu-
ra de la Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya
(aquest 2018/19 la JONC
celebra els 25 anys), més
jove és la mitjana dels mú-
sics que hi intervenen.
Avui programen una ac-
tuació a la qual també se
sumen els alevins (de 14 a
18 anys) a l’Auditori. I fa-
ran la seva primera inter-
pretació íntegra de La Bo-

hème de Puccini, aquest
estiu al castell de Weikers-
heim (Alemanya) amb la
Mahler Chamber Orches-
tra. Els seus impulsors ce-
lebren la flexibilitat de la
JONC, que va integrant
objectius nous que respo-
nen als reptes històrics de
cada moment. Un total de
2.600 joves hi han passat.
Actualment la formen 143
intèrprets. Avui, un 70%
dels mestres de Conserva-
toris han estat membres
de la JONC i molts d’ells ho
compaginen amb actua-
cions amb orquestres.

El creixement del nivell
dels alumnes és tan expo-
nencial com ho és la ducti-
litat de la JONC per acon-
seguir nous reptes. La pri-
mera promoció es va triar
entre 112 músics. Des de
fa anys, les audicions re-
ben unes 700 persones
(per seleccionar-ne un

centenar). Si abans quasi
cap conservatori tenia
una orquestra pròpia, ara
és molt habitual que els
músics més joves hagin to-
cat alguna peça per a or-
questra de Beethoven, per
exemple. Es pot ser mem-
bre de la JONC fins als 25
anys, però ja fa anys que,
molt abans d’aquesta
edat, l’abandonen per ac-
cedir a altres orquestres
similars a Europa o s’inte-
gren en el circuit profes-
sional. La JONC facilita
llargues sessions de for-
mació amb rigor. Actual-

ment, a part de les troba-
des de Nadal i estiu, també
es participa en el festival
Emergents de l’Auditori i
en el concurs Maria Canals
(han d’estudiar fins a 8
programes) acompanyant
els pianistes concursants.

Pel director actual de la
JONC, Manuel Valdivieso,
l’oportunitat que els ha
brindat la Mahler Cham-
ber suposa un pas més en
els reptes de la formació.
Fins ara, havien interpre-
tat peces com El llac dels

cignes per a ballarins al Li-
ceu, però mai una òpera.

L’estada de l’estiu serà del
5 de juliol al 5 d’agost i in-
clourà 9 funcions de l’òpe-
ra. Valdivieso insinua que
hi haurà altres reptes si-
milars pròximament.

En el concert d’aquest
vespre (la recaptació anirà
íntegrament a la Fundació
Home, una entitat que tre-
balla per ajudar a superar
les addiccions), Josep
Pons i Manel Valdivieso di-
rigiran tant la JONC com
els alevins amb peces de
Stravinsky, Bernstein,
Toldrà i Britten. Pons va
voler remarcar dimecres

que la JONC és una reali-
tat gràcies a l’impuls de
Roser Trepat. Amb Pons
van trobar el suport d’En-
senyament i Cultura i van
fer realitat el projecte el
1993, amb el suport d’una
comissió assessora. Fins al
1999, es coneixia per Jove
Orquestra Simfònica de
Catalunya. Des de llavors,
es va crear la Fundació
JONC, que manté l’objec-
tiu de formar els músics
amb els millors professors
europeus i que aspira a
cultivar-los també social-
ment. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

Més joves que mai

La JONC celebra els 25 anys amb el repte de tocar una ‘Bohème’ a Alemanya
i amb una formació que va rebaixant l’edat mitjana dels músics any rere any

Un instant de l’assaig de dimecres al migdia, a l’Auditori, per preparar el concert d’aquest vespre ■ MAR VILA / ACN

Uns 700 músics
fan proves per
accedir a la Jove
Orquestra
Nacional de
Catalunya
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Sembla una fórmula im-
possible, però està com-
provada científicament:
com més anys té l’aventu-
ra de la Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya
(aquest 2018/19 la JONC
celebra els 25 anys), més
jove és la mitjana dels mú-
sics que hi intervenen.
Avui programen una ac-
tuació a la qual també se
sumen els alevins (de 14 a
18 anys) a l’Auditori. I fa-
ran la seva primera inter-
pretació íntegra de La Bo-

hème de Puccini, aquest
estiu al castell de Weikers-
heim (Alemanya) amb la
Mahler Chamber Orches-
tra. Els seus impulsors ce-
lebren la flexibilitat de la
JONC, que va integrant
objectius nous que respo-
nen als reptes històrics de
cada moment. Un total de
2.600 joves hi han passat.
Actualment la formen 143
intèrprets. Avui, un 70%
dels mestres de Conserva-
toris han estat membres
de la JONC i molts d’ells ho
compaginen amb actua-
cions amb orquestres.

El creixement del nivell
dels alumnes és tan expo-
nencial com ho és la ducti-
litat de la JONC per acon-
seguir nous reptes. La pri-
mera promoció es va triar
entre 112 músics. Des de
fa anys, les audicions re-
ben unes 700 persones
(per seleccionar-ne un

centenar). Si abans quasi
cap conservatori tenia
una orquestra pròpia, ara
és molt habitual que els
músics més joves hagin to-
cat alguna peça per a or-
questra de Beethoven, per
exemple. Es pot ser mem-
bre de la JONC fins als 25
anys, però ja fa anys que,
molt abans d’aquesta
edat, l’abandonen per ac-
cedir a altres orquestres
similars a Europa o s’inte-
gren en el circuit profes-
sional. La JONC facilita
llargues sessions de for-
mació amb rigor. Actual-

ment, a part de les troba-
des de Nadal i estiu, també
es participa en el festival
Emergents de l’Auditori i
en el concurs Maria Canals
(han d’estudiar fins a 8
programes) acompanyant
els pianistes concursants.

Pel director actual de la
JONC, Manuel Valdivieso,
l’oportunitat que els ha
brindat la Mahler Cham-
ber suposa un pas més en
els reptes de la formació.
Fins ara, havien interpre-
tat peces com El llac dels

cignes per a ballarins al Li-
ceu, però mai una òpera.

L’estada de l’estiu serà del
5 de juliol al 5 d’agost i in-
clourà 9 funcions de l’òpe-
ra. Valdivieso insinua que
hi haurà altres reptes si-
milars pròximament.

En el concert d’aquest
vespre (la recaptació anirà
íntegrament a la Fundació
Home, una entitat que tre-
balla per ajudar a superar
les addiccions), Josep
Pons i Manel Valdivieso di-
rigiran tant la JONC com
els alevins amb peces de
Stravinsky, Bernstein,
Toldrà i Britten. Pons va
voler remarcar dimecres

que la JONC és una reali-
tat gràcies a l’impuls de
Roser Trepat. Amb Pons
van trobar el suport d’En-
senyament i Cultura i van
fer realitat el projecte el
1993, amb el suport d’una
comissió assessora. Fins al
1999, es coneixia per Jove
Orquestra Simfònica de
Catalunya. Des de llavors,
es va crear la Fundació
JONC, que manté l’objec-
tiu de formar els músics
amb els millors professors
europeus i que aspira a
cultivar-los també social-
ment. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

Més joves que mai

La JONC celebra els 25 anys amb el repte de tocar una ‘Bohème’ a Alemanya
i amb una formació que va rebaixant l’edat mitjana dels músics any rere any

Un instant de l’assaig de dimecres al migdia, a l’Auditori, per preparar el concert d’aquest vespre ■ MAR VILA / ACN

Uns 700 músics
fan proves per
accedir a la Jove
Orquestra
Nacional de
Catalunya

9 / 58



04/01/19La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 52.125 Ejemplares
Difusión: 42.687 Ejemplares

Página: 32
Sección: CULTURA    Valor: 11.885,00 €    Área (cm2): 371,6    Ocupación: 37,97 %    Documento: 1/1    Autor: MARICEL CHAVARRÍA     Núm. Lectores: 617000

C
ód: 122816706

La Jove Orquestra Nacional comença avui la celebració dels 25 anys

LaJONCes fa gran

MAR VILA / ACN

Per la formació han passat en aquest quart de segle fins a 2.600 intèrprets

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Q
uan es compleixen 25
anys d’aquesta aventu-
ra pedagògica que és la
Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya

(JONC), que busca la formació
orquestral integralde joves intèr-
prets, els seus fundadors –i prin-
cipal impulsora, Roser Trepat–
tenen el gust d’explicar com ha
canviat, en positiu, el panorama
dels jovesestudiantsaCatalunya.
Ara toquen amb 17 anys al ni-

vell que fa unquart de segle asso-
lien als 23. I l’existència d’aquest
conjunthihacontribuïtdevalent.
L’ara director musical del Liceu,
JosepPons, en va ser fundador el
1993, juntament ambTrepat, i els
va dirigir fins que el 2001 Manel
Valdivieso va agafar el relleu.
Ambdósn’estanbenorgullosos.
I sobretot Trepat, que alesho-

reseragerentdelConservatoride
Cervera, ivatenir latossuderiade
preparar el terreny i anar trucant
a les portes dels departaments de
Cultura, d’Ensenyament o la Se-
cretariadeJoventut...
“Vaig proposar a en Pons que

muntés l’orquestra perquè sabia
que,sihofeiaell, lacosatirariaen-
davant i estaria garantit el nivell
dequalitat.Hihaviamassa jovent

ambungrannivell i quenopodia
tocarenlloc.Erauntalentqueha-
víem de canalitzar, i Pons va for-
mar una comissió artística amb
gentmoltbona.Desdelcomença-
menthihahagutentusiasme”.
Era el setembre del 1993 quan

la JONCva iniciar el camí.Triga-
riaunparell d’anysapoderdir-se
Nacional, jaqueelGovernencara
nohaviabatejat l’actualOBC.Era
untempsenquènohihavianior-
questres als conservatoris, recor-
da Jaume Cortadellas, membre
de la comissió fundadora. “I el fet

que la JONCno hagi estat vincu-
lada a capdels centres acadèmics
ha estat molt bo, perquè els pro-
jecteshanpogutanarresponenta
la realitat canviat”, apunta.
Al principi l’accent, diu Valdi-

vieso, es posava en el contacte
transversal amb l’orquestra. I
també en l’accés a un bonprofes-
sorat, a un repertori i a grans di-

rectors. En aquest quart de segle
hanpassatpelprojectepedagògic
–que avui dia te unpressupost de
600.000euros–2.600 joves finsa
25 anys, i encaramés joves per la
JONC Alevins (el violoncel·lista
Pau Codina hi va entrar amb 10).
Uncentenardeprofessors convi-
dats han participat en 127 troba-
des de treball intensiu. I ara 143
intèrprets integren aquestes or-
questres, onun52%sónnoies.
“La formació alevina és crucial

–diu Valdivieso–, van incorpo-
rant programes al seu ADN. Vo-
lem un model d’orquestra mo-
derna adaptable. Hem establert
lligams amb la Young Mahler
Chamber i BandArt, els millors
models. I alguns han anat de gira
per Europa amb la Mahler, diri-
gits per Boulez, Harding, Pekka
Salonen...”. “El talent hi és”, con-
clouPons, aramembredel patro-
nat. Avui els dirigirà, amb Valdi-
vieso,enelconcertenbeneficidel
l’oenagéProjecteHomequeesfa-
rà a L’Auditori, el primer dels ac-
tesdel25èaniversari. Interpreta-
ranStravinsky,Bernstein,Toldrà
iBritten.Seràelconcert251èdela
seva història, i el seguiran altres
trobades aSalou, laFabra iCoats,
elPalaudelaMúsicaiL’Atlàntida
de Vic. I al juliol faran la primera
òpera: La bohème, al Festival de
Weikersheim,aAlemanya.c

L’Auditori acull avui
la formació ambPons
i Valdivieso al podi,
els dosdirectors
de la sevahistòria
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La Jove Orquestra Nacional arranca hoy el festejo de sus 25 años

LaJONCsehacemayor

MAR VILA / ACN

Por la formación han pasado en este cuarto de siglo hasta 2.600 intérpretes

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C
uando se cumplen 25
años de esta aventura
pedagógicaquees laJo-
ve Orquestra Nacional

deCatalunya(JONC),unaescue-
la para la formaciónorquestal in-
tegral de jóvenes intérpretes, sus
fundadores–yprincipalimpulso-
ra,RoserTrepat– tienenelplacer
deexplicarcómohacambiado,en
positivo, el panoramade los jóve-
nesestudiantesenCatalunya.
Ahora los jóvenes tocan con 17

años al nivel que hace un cuarto
de siglo alcanzaban a los 23. Y la
existencia de la JONC ha contri-
buido a ello. El ahora director
musical del Liceu, Josep Pons,
fue fundador en 1993, junto con
Trepat, y les dirigió hasta que el
2001 Manel Valdivieso tomó el
relevo.Ambosestánorgullosos.Y
especialmente Trepat, que en-
tonces era gerente del Conserva-
torio de Cervera, y tuvo la tozu-
dez de allanar el terreno e ir lla-
mando a los departaments: de
Cultura,Ensenyament, Joventut.
“LepropuseaPonsquemonta-

ra la orquesta pues sabía que si lo
hacía él la cosa saldría adelante
con garantías de calidad. Había
demasiados jóvenes con un gran
nivel que no podían tocar en nin-

gúnsitio.Erauntalentoquehabía
que canalizar, y Pons formó una
Comisiónartísticacongentemuy
buena.Hahabidoentusiasmo”.
Eraseptiembrede1993cuando

la JONC inició su andadura.Tar-
daríaunpardeaños enpoder lla-
marse Nacional, pues el Govern
nohabíabautizadoaúnalaactual
OBC.Eran tiemposenquenoha-
bía ni orquestas en los conserva-
torios, recuerda Jaume Cortade-
lla, miembro de la Comisión fun-
dadora. “Y el hecho que la JONC
no haya estado vinculada a nin-

gún centro académico ha sido
muybueno,porque losproyectos
han podido ir respondiendo a la
realidadcambiante”, apunta.
Al inicio,elacentosepusoenel

contacto transversal con la or-
questa. Y también en el acceso a
un buenprofesorado, a un reper-
torio y a grandes directores. En
este cuarto de siglo han pasado

por el proyecto pedagógico –que
hoy día té un presupuesto de
600.000euros–2.600 jóvenesde
hasta 25 años, y aúnmás jóvenes
por laJONCAlevins(elviolonce-
listaPauCodinaentróahícon10).
Uncentenardeprofesoresinvita-
dos han participado en 127 en-
cuentros de trabajo intensivo. Y
hoy hay 143 intérpretes en esas
orquestas, conun52%dechicas.
“La formaciónalevínescrucial

–dice Valdivieso–, ya van incor-
porando programas a su adn.
Queremos unmodelo de orques-
tamodernaadaptable.Hemoses-
tablecido vínculos con la Young
Mahler Chamber y con BandArt,
los mejores modelos. Y algunos
han girado por Europa con la
Mahler, dirigidos por Boulez,
Harding,PekaSalonen...”.
“El talento está ahí”, concluye

Pons, ahora miembro del Patro-
nato. Hoy los dirigirá, con Valdi-
vieso, en el concierto a beneficio
del la oenegé Projecte Home a
L’Auditori, el primero de los ac-
tosdel 25.º aniversario. Interpre-
tarán Stravinsky, Bernstein, Tol-
drà y Britten. Será su concierto
251,alqueseguiránotrosencuen-
trosenSalou,Fabra iCoats, elPa-
lau de lamúsica y la Atlántida de
Vic. Y en julio harán su primera
ópera: una Bohème en el Festival
deWeikerheimenAlemania.c

L’Auditoriacogehoy
laformación,con
PonsyValdiviesoenel
podio, losdirectores
desuhistoria
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Barcelona

Concert solidari
La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC) celebra
el 25è aniversari. Formada per
joves talents musicals del país,
farà aquest homenatge amb un
gran concert solidari en benefici
de l’oenagé per les addiccions
Projecte Home Catalunya. La
JONC interpretarà obres de Stra-
vinski, Bernstein, Toldrà, Britten
i Berkeley. Actuaran les dues for-
macions de l’orquestra (JONC i
JONC Alevins) i el Quartet Gerhard.
El director titular de la JONC entre
el 1993 i el 2001, Josep Pons,
acompanyarà l’actual, Manuel
Valdivieso.
L’Auditori
C/ Lepant, 150
A les 20 h.
Entre 10 i 35 euros

‘Udul’
La companyia Los Galindos ofereix
els seus espectacles en un envelat
que la fa propera i entranyable.
En el seu nou espectacle, titulat
Udul, redescobreix les capacitats
corporals dels éssers humans amb
un fil conductor de rerefons: la
necessitat humana de continuar
existint. Un xou en què hi haurà
el seu trapezi volant en un espec-
tacle de circ de carrer.
Mercat de les Flors
C/ Lleida, 59
A les 19 h

Carters reals
Arriben un altre any a Barcelona

els patges de Ses Majestats els
Reis d’Orient, els legals represen-
tants de Ses Majestats que rebran
tots els nens que els vulguin fer
arribar en persona les cartes amb
els desitjos i demandes principals.
Per a aquesta ocasió també s’han
preparat un conjunt de jocs i activi-
tats de lleure (i iniciatives esporti-
ves) per als infants, tot envoltat
d’uns decorats de somni.
Pl. Catalunya (d’11 h a 20 h) i el
pailebot ‘Santa Eulàlia’ del Moll de la
Fusta (d’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h)

Gran Concert d’Any Nou
Torna la producció més famosa
d’Europa avalada per 29 anys
d’èxit i 5 milions d’espectadors
a tot el món. Ha rebut grans
ovacions a les grans sales de
concerts de tot Europa: al Mu-
sikverein de Viena, al Concertge-
bouw d’Amsterdam, a la Philar-
monie de Berlín, al Musikhalle
d’Hamburg, a l’Auditorium Parco
della Musica de Roma o, també,
al Gran Teatre del Liceu. El pro-
grama, que està inspirat en la
tradicional cita musical que cada
any se celebra a Viena, inclou
títols com El vals de l’emperador
i Champagne. Tampoc no hi pot
faltar el vals més cèlebre de tots,
El Danubi blau, ni la popular i
majestuosaMarxa Radetzky,
que, compassada amb el públic
picant de mans, acostuma a tancar
la vetllada.
Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
A les 18 h.
Entre 32 i 65 euros

L’AGENDA

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A:WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Showcase insòlit de Yung Beef, La Zowi,
Khaled, Bea Pelea o Papi Trujillo

Músicsdel carrer
ESTEBAN LINÉS Barcelona

La sala 2 de l’Apolo convoca una
festa que es preveu que sigui pe-
culiar i sucosamusicalment: una
macrovetllada per presentar els
artistes i els grups que donen vi-
da a una agència de booking bas-
tantinsòlita,centradaenl’escena
nacional de les músiques urba-
nes en general però, especial-
ment, en el trap i les seves va-
riants. Yung Beef –a la imatge,
durant la sevamemorable actua-
ció en el darrer festival Primave-
ra Sound– és un dels arquitectes
que hi ha al darrere de Bolsillos
LlenosBooking, aquesta agència
en què s’han donat cita noms
comGoa, La Zowi, Khaled, Papi
Trujillo, Bea Pelea oUzii Gang, i
quetécomaobjectiu finalquesi-
guin aquests els que comandin, a
lapràctica, el seurumb.
Precisament per donar a

conèixer a l’aficionat les virtuts i
les armes de cada un d’ells, la
convocatòriad’aquestvesprevol
ser un generós showcase en què
cadascun dels convidats in-
terpretarà entre dos i quatre
temes del seu repertori. El càl-
cul, segons els organitzadors, és
que la cita arrenqui cap als volts
de les deu de la nit i no acabi fins
més de dues hores després, per
bé que tot apunta que la nit serà
força caòtica i amb un ordre

d’aparicióencaraperdecidir.
A més de la sempre sucosa

performance de Yung Beef, la
festa permetrà calibrar Goa, que
acaba de publicar un mixtape a
mitges amb el mateix Beef; Bea
Pelea, la sensació actual del reg-
gaeton nacional, o els barcelo-
nins Uzii Gang, autors d’un trap
molt refrescant. Per no parlar de
noms consagrats comLa Zowi o
Papi Trujillo, un dels responsa-
bles del boom internacional de
lesmúsiquesurbanes.c

BOLSILLOS LLENOS PARTY
LA 2 DE L’APOLO. 21 HORES
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Balls
CAMPDEVÀNOL
� 17.30. Llar de Jubilats. Celebra-
ció del Nadal. Ball amb l’actuació
de Raul.

QUART
� 17.45. Local Social. Ball amb Da-
vid Magem.

Concerts
CADAQUÉS
� 18.00. Església de Santa Maria.
Cadaqués canta, amb les corals
Coral de la Gent Gran Art i Joia,
Grup Cap de Creus, Cant de
Quers, a benefici de la Residència
de l’Hospital.

GIRONA
� 19.00. Auditori Viader. Concert
solidari de l’orquestra Metder-
band a benefici de la Marató.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 23.00. L’Alternativa Bar musical.
Actuació del dj Tawi.

LLANÇÀ
� 21.00. Casa de Cultura. Concert
nadalenc a càrrec de Fredrick
Strand, Les Nits de Taballera i Ma-
ria Gallardo.

OLOT
� 20.00. Teatre Principal. Concert
de Nadal a càrrec de la GIO i l’Or-
questra Nacional Clàssica d’An-
dorra (ONCA), per celebrar els 25
anys de l’ONCA i el cinquantenari
dels germans Gerard i Lluís Cla-
ret, que actuaran com a violí i vio-
loncel solistes.

SALT
� 23.00. La Mirona. Reis Up!, amb
Dimas + Paula Bu & The Walls.

Pastorets
GIRONA
� 17.30. Teatre Municipal. Repre-
sentació d’Els Pastorets de Giro-
na, a càrrec del grup Proscenium.

Pessebres
BANYOLES
� Mostra del pessebre del Casal
de la Gent Gran de Banyoles.
� 11.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00.
Pessebre monumental de la Llar
Santa Teresa Jornet. Fins al 13 de
gener.
� 18.00 a 20.00. Can Duran (de
plaça). Col·lecció de figures de
Jaume Duran. Fins al 13 de gener.
� 18.00 a 20.00. Monestir de Sant
Esteve. Mostra de diorames pre-
sentats al 54è concurs de Pesse-
bres. Memorial Salvi Gratacós i
Llinàs. Mostra de pessebres esco-
lars del Pla de l’Estany. Mostra de
postals de Nadal i patchwork. Dio-
rames nadalencs de la Clínica Sa-
lus Infirmorum. XIX Piolet de pla-
ta . Exposició de fotografies. Pes-
sebres tradicionals de la família
Massip Pinatella, Dolors Gratacósi
Pairó; Albert Jou, Pere Feliu i Nil
Torrentà. Exposició de figures de
Jordi Gich i Batlle. Mostra de figu-
res de pessebre de Salvador Pele-
grí i Buixeda.

BLANES
� Pessebre tradicional i decoració
de Nadal, al Passeig de Dintre.
Fins al 6 de gener.

BREDA
� 7a exposició de pessebres tradi-
cionals i diorames al Cercle Bre-
denc. Fins al 6 de gener.

CARTELLÀ
� Pessebre de Can Roseta, de Re-
mei Mulleras. Fins al 10 de febrer.

CASTELL D’ARO
� Mostra de diorames del 39è
concurs, pessebres i composi-
cions nadaleques al Castell de Be-
nedormiens i a l’Antic Casino. Fins
al 6 de gener.

CELRÀ
� Pessebre de Carme Martí, al
carrer de les Parets, número 20.
Es pot visitar matí i tarda, fins al 6
de gener.

FIGUERES
� Mostra de pessebres i diorames,
a la Cate. Fins al 8 de gener.

GIRONA
� 35è Exposició de pessebres a la
Carbonera i la Cisterna del Museu
d’Història de Girona. Fins al 6 de
gener.
� Pessebre de l’Associació de Pes-
sebristes de Girona a l’entrada de
l’Ajuntament. Fins al 6 de gener.

L’ESTARTIT
� Tot el dia. Local parroquial. Tra-
dicional pessebre parroquial, du-
rant les festes nadalenques.

LES PLANES D’HOSTOLES
� Mostra de pessebres d’Albert
Marés, a l’església parroquial. Fins
al 2 de febrer.

LLANÇÀ
� XXVI Mostra de Pessebres a la
capella del port.

LLORET DE MAR
� Exposició i concurs de diorames
a l’Erol, parròquia de Sant Romà.

MONT-RAS
� 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00.
Sala polivalent de l'Ajuntament.
XV Mostra de Pessebres i Diora-
mes. Fins al 13 de gener.

OLOT
� Mostra de pessebres d’Olot, a
l’edifici de l’Hospici, Claustre de
Carme, Museu dels Sants d’Olot i
Can Trincheria. De dilluns a diven-
dres, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a
19.00. Caps de setmana, d’11.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00. 1 i 6 de
gener, de 18.00 a 20.00. Fins al 6
de gener.

PALAFRUGELL
� Pessebre de Lluís Brias, am-
bientat a Ermedàs, a la Fundació
Josep Pla. Fins al 2 de febrer.

PLATJA D’ARO
� Tot el dia. Exposició de l’arbre
de Nadal i el caganer del pesse-
bre.

RIPOLL
� Mostra del Pessebre Monumen-
tal de Toni Colomé, al Museu Et-
nogràfic. De dimarts a dijous, de
10.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00.
Divendres i dissabtes, de 10 a
13.30 i de 16.00 a 19.30. Dies 25,
26 de desembre i 1, 6, 7 de gener
de 12.00 a 14.00 i de 17.30 a
19.30. Dilluns tancat. Fins al 6 de
gener.

SALT
� Pessebre al local social Àngel
Guimerà. Fins al 7 de gener.

SANT FELIU DE PALLEROLS
� Mostra de pessebres a l’església
del Roser. Horari: dissabtes, di-
umenges i festius, de 10.00 a
18.00; feiners, trucar a l’Ajunta-
ment. Fins al 2 de febrer.

SANT GREGORI
� Exposició d’escenes de pesse-
bre, a la biblioteca Miquel Martí i
Pol. Fins al 5 de gener.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� Sala Espai Baix Ter del Museu
de la Mediterrània. El pessebre de
Josep Mir, (10è aniversari 2009-
2018). Fins al 2 de febrer.

Fires
FIGUERES
� Mercat de Nadal a la Rambla.
Fins al 5 de gener.

GIRONA
� FiraNadal, a la plaça de la Inde-
pendència, de 10.30 a 21.00.
� Tot el dia. Plaça de Miquel San-
taló. Fira d’artesania.

Infantils
ALBONS
� 10.00. PIJ. Taller de fanalets.

BANYOLES
� 09.00. Llotja del Tint. Taller de
Nadal: dolços de Reis.

BLANES
� Parc infantil amb inflables,
d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00,
al passeig de Mar i a la plaça dels
Dies Feiners. Fins al 4 de gener.
� 17.00 a 20.00. Plaça Theolongo
Bacchio. Els patges reials recolli-
ran les cartes dels Reis Mags.
� 18.00. Biblioteca comarcal. Sala
Roberto Bolaño. Espectacle de
màgia a càrrec del Mag Igor.

CADAQUÉS
� 17.00. Teatre Art i Joia. Cinema
infantil, amb la pel·lícula Sherlock
Gnomes.

CASSÀ DE LA SELVA
� Nadalenks, parc infantil de Na-
dal al pavelló polivalent.

CORNELLÀ DEL TERRI
� 16.00 a 20.00. Pavelló munici-
pal. Pin de Nadal. Parc infantil
amb inflables, tallers i xerinola.

EL PORT DE LA SELVA
� 16.00 a 19.00. Espai port. Parc
infantil de Nadal.

EMPÚRIES
� 10.00 a 13.00. MAC Empúries.
Taller: Fanalets.

ESCLANYÀ
� 16.00. Local polivalent. Taller
Fem el fanalet.

FIGUERES
� 10.30, 11.30, 12.30 i 13.30. Mu-
seu de l’Empordà. Taller de drons.
� 17.00 i 18.00. Museu de l’Empor-
dà. Taller d’educació sentimental
per a nens i nenes.
� 17.00. Seu del Consell Comarcal.
Patges reials.
� 18.00. Teatre municipal El Jardí.
Xaropclown presenta l’espectacle
benèfic Uns Reis de nassos!, amb
Macedònia i Xiula, a benefici del
servei Xaropoclown Pallassos
d’Hospital a l’Hospital de Figue-
res.

GIRONA
� Tot el dia, a l’Ajuntament, expo-
sició dels fanalets guanyadors del
XXV concurs Fem un fanalet per
anar a esperar els Reis.
� Lleuresport, 34è Parc infantil i
juvenil de Nadal, al complex es-
portiu del GEiEG a Sant Narcís, de
10.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.00
del vespre.

� 11.00. Aula A de la Casa de Cul-
tura. Hora del conte matemàtic, a
càrrec de Marta Aragués i Anna
Rodríguez.
� 11.00. Plaça de Salvador Espriu.
Carpa del patge reial.
� 11.30. Museu d’Art de Girona.
Taller familiar Fem llum, que arri-
ben els Reis!.
� 11.30. Museu del Cinema. Taller
infantil als museus: La ciutat del
color.
� 16.00 a 19.30. Centre cívic Ter.
VI Parc infantil de Nadal de l’Es-
querra del Ter.
� 17.00. Local social de Montjuïc.
Espectacle infantil i arribada del
patge reial, amb l’actuació del
grup Els Trambòtics.
� 17.30. Plaça Santa Eugènia. Ca-
valcada del carter reial dels Reis
d’Orient amb els seus patges i es-
crivans. Recorregut: rotonda de
Maristes, carrer de Santa Eugè-
nia, carrer de les Agudes, i arriba-
da a les 18.30 a la plaça de Santa
Eugènia.
� 18.00. Centre cívic Ter. Patge re-
ial.
� 18.00. Plaça de l’Assumpció. Ar-
ribada dels patges reials, actuació
infantil i xocolatada.

HOSTALRIC
� 17.00. Biblioteca. Sons per a na-
dons, a càrrec d’Alquimia Musical.

LES PLANES D’HOSTOLES
� 17.00. Biblioteca. Taller de fana-
lets, a càrrec d’Anna Bartoll.

LLORET DE MAR
� 11.00. Biblioteca. Taller: Crea la
teva joguina en 3D, a càrrec de
QPertin.
� 17.00 i 19.30. Teatre de Lloret.
Espectacle De Simba a Kiara, tri-
but al Rei Lleó.

MAÇANET DE LA SELVA
� 17.00. Bosc de Can Garriga. Arri-
bada del patge reial i tot seguit,
xocolatada.

MOLLET DE PERALADA
� 12.00. Darrer l’església. Visita
del patge reial i recollida de car-
tes.

OLOT
� 11.30. Plaça Clarà. Espectacle
Content o trist?.
� 16.30. Plaça Clarà. Espectacle
infantil i familiar Joiosa Corona
Reial.
� 18.00. Plaça Clarà. Campament
Reial.

PALAFRUGELL
� Tot el dia. Plaça de Can Mario.
Atraccions infantils.

� Vine a conèixer el Tió del Museu
del Suro i fes-te una selfie al pho-
tocall de Nadal.
� 12.00 i 17.00. Museu del Suro.
Taller per fer un fanalet de suro
per esperar els Reis.

PALS
� 17.30. Pati de Can Pigem. Reco-
llida de cartes a càrrec del patge
reial. I tot seguit xocolatada per a
tothom.

PLATJA D’ARO
� 16.00 a 20.00. Palau d’Esports i
Congressos. Parc infantil de Nadal
El Mar dels Nens.
� Bústia reial a l’avinguda de
s’Agaró, confluència c/ Pineda de
Mar. Fins al 5 de gener.

QUART
� 17.00. Local Social. Taller de fa-
nalet + Patge reial i berenar per
tota la mainada.

ROSES
� 16.00 a 19.00. Pista polivalent.
Saló infantil de Nadal.
� 17.00 a 20:00. Plaça del General
Prim. Campament del Carter Re-
ial.

SALT
� 17.30 a 20.00. Espai Gironès. Re-
collida de cartes pels patges re-
ials.

SANT ANTONI DE CALONGE
� Campament reial a l’Espigó del
Mig. 18.00, des de la plaça de Ca-
talunya, la cercavila dels animals
fantàstics i el foc acompanyaran
la comitiva reial fins a l’Espigó del
Mig. Tot seguit, encesa de l’estel
guia.
� 18.30. Arribada dels patges a la
platja, acompanyats del drac vola-
dor.
� 19.00. Els patges recolliran les
cartes.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 18.30. Platja. Arribada per mar
dels carters reials. Desfilada pel
passeig del Mar, Rambla, c. Hospi-
tal i Monestir. Tot seguit, encesa
de l’Estel de Nadal. Espectacle
audiovisual al Monestir i tot seguit
recollida de cartes dels carters re-
ials a la Porta Ferrada.

SANT JULIÀ DE RAMIS
� 16.00 a 20.00. Centre cívic. Parc
infantil de Nadal. Tallers, inflables,
etc.

SANT PERE PESCADOR
� 17.00. Casa cultural. Cinema in-
fantil El petit príncep.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� 18.00. . Museu de la Mediterrà-
nia. Taller Els sons de la Mediter-
rània.

TORTELLÀ
� 18.00. Plaça Mercat. Patge reial.

TOSSA DE MAR
� 16.00 a 20.00. Envelat. Diver-
Tossa.

VIDRERES
� 16.00 a 20.00. Pavelló munici-
pal. PIV Nadal, amb activitats di-
verses.

Teatre
FIGUERES
� 17.00. La Cate. Representació de
l’obra Refugiada poètica, de Claire
Ducreux.

Conferències
GIRONA
� 15.30. Centre cívic Ter. Xerrada
A contramarxa, cadiretes i segure-
tat, a càrrec d’Anna Canals de Ba-
bystore.

Donació de sang
L’ARMENTERA
� 17.00 a 20.30. Llar de Jubilats.

SALT
� 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00.
Bus a l’Espai Gironès.

Solidaritat
PALAFRUGELL
� Cap nen sense joguina. Campa-
nya de recollida de joguines de la
Creu Roja Palafrugell, a la taquilla
de la Pista de Gel.

Diversos
CASSÀ DE LA SELVA
� 17.30. Auditori Sala Galà. Vacan-
ces de cinema! Pirates!

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 18.00. Espai Jove El Centre. Sca-
pe Room.

EMPURIABRAVA
� 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00.
Carpa Plaça de les Palmeres. Pis-
ta de gel i parc infantil.

FIGUERES
� Pista de gel a la plaça Josep Pla.
� 16.00. Biblioteca. Club de lectu-
ra: Molt soroll per res, de William
Shakespeare, a càrrec de Núria
Martí Constans.

FIGUERES
� Factoria lúdica. Tot el dia. Casa
Empordà. Cambra fosca, jocs.
� Al matí. Museu de l’Empordà.
Taller de drons.
� Al matí. Oficina Jove. Taller de
ioga.
� Al matí. Plaça de la Palmera.
Mural gegant.
� A la tarda. Museu de la Tècnica.
Taller de minecraft i taller d’iden-
tificar les nostres emocions.

GIRONA
� 10.00 a 21.00. Palau de Fires.
Pista de gel i tobogan de gel.
� 18.00. CaixaForum. Explora Cali-
doscopis, Visions geomètriques.
� 19.00 a 23.00. Cocteleria Cua
de Gall. Còctel amb motius solida-
ris per a l’Hospital Josep Trueta a
benefici del programa Fes+Trueta.

L’ESTARTIT
� Plaça The Beatles (costat de Tu-
risme). Arbre dels desitjos. Vine a
expressar els teus bons desitjos.

LA JONQUERA
� 16.00 a 20.00. Gran Jonquera.
Pista de gel.

LLANARS
� 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00.
Pista poliesportiva (davant de
l’Hotel Grèvol). Pista de gel.

OLOT
� Plaça Major. Pista de gel.

PALAFRUGELL
� 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00.
La Bòbila. Pista de gel.

PLATJA D’ARO
� 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.30.
Parc d’atraccions PP’s Park. Pista
de gel. Fins al 5 de gener.
� 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00. C. Miramar. Túnel de
llum i espectacle musical.

RIPOLL
� Pista de gel a la plaça de la Lira.

Quines
CORNELLÀ DEL TERRI
� 17.00. Casal del Jubilat. Quina
del Casal.

GIRONA
� 20.30. Escola de Taialà. Quina
solidària.

OLOT
� 17.30. Associació de Gent Gran
Olot. Quina.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� 22.00. Pavelló municipal. Quina
del C.E. Abadessenc.

L’agenda

Concert solidari de Metderband

La Metderband, ara fa un any al Viader ■ MANEL LLADÓ

GIRONA 19.00 MÚSICA PER A LA MARATÓ
La Metderband, formació gironina integrada per
una vintena de músics, ofereix a l’auditori Viader de
la Casa de Cultura un concert a benefici de la Marató
de TV3, amb nadales i cançons tradicionals. ■ X.C.
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Una ‘Bohème’ amb l’ADN dels 25 anys de la JONC
tor artístic de la JONC (tot i que ales-
hores tenia l’agenda molt plena i era 
el responsable musical de les ceri-
mònies dels Jocs Olímpics de Barce-
lona) i Manuel Valdivieso mateix.   

La fundació de la JONC, impul-
sada per Roser Trepat –que alesho-
res era la gerent del Conservatori de 
Cervera– va marcar un abans i un 
després en l’ensenyament musical 
a Catalunya i va aconseguir el su-
port dels departaments d’Ensenya-
ment i Cultura: “Els estudiants no 
podien tocar Brahms ni Beethoven 
enlloc, molt pocs conservatoris te-
nien orquestra. Al començament no 
ens vam deixar  posar  «Nacional» al 
nom perquè encara no hi havia 
l’OBC, que aleshores era l’Orques-
tra Ciutat de Barcelona”, afirma 
Trepat. “Vaig tenir la mania que ho 
havia de fer Josep Pons, perquè sa-
bia que si se n’ocupava ell tiraria en-
davant –subratlla–. Dels cursos de 
música de Cervera en sortia una 
gentada amb molt nivell i amb ganes 
de tocar, i els havíem de canalitzar. 
Jaume Cortadellas, director del 

La JONC 
assajant amb 
Josep Pons a 
L’Auditori. 
CRISTINA CALDERER

gut un paper molt rellevant”. Des de 
la seva fundació han format part del 
projecte de la JONC 2.600 joves i 
han participat en 127 trobades de 
treball. Al curs 2018-2019  hi ha 143 
intèrprets, un 52% dels quals són 
noies.  

Els actes del 25è aniversari tam-
bé inclouen ser l’orquestra resident 
del Festival Emergents de L’Audi-
tori del 15 al 22 de març i la del con-
curs de piano Maria Canals. A més,  
la JONC Alevins col·labora amb el 
coreògraf Cesc Gelabert en el con-
cert Zoom: Dies de músic, que faran 
a L’Auditori del 30 de gener al 2 de 
febrer. “El model d’orquestra que 
volem per als joves del país amb ta-
lent és flexible, adaptable i de qua-
litat sense concessions”, conclou 
Valdivieso. El creixement de la 
JONC al llarg d’aquests anys ha si-
gut exponencial: si 140 persones 
van respondre a la primera convo-
catòria, ara ho fan prop de 700, dels 
quals només n’entren 90. El pres-
supost anual de la JONC és de 
600.000 euros.e

MÚSICA

A la Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya (JONC) no només treballen 
perquè els seus intèrprets siguin vir-
tuosos. També els inculquen “la ne-
cessitat constant de fer les coses ben 
fetes allà on vagin”, com diu el  direc-
tor artístic de la formació, Manuel 
Valdivieso, amb motiu del 25è ani-
versari de la formació, que a l’estiu 
culminarà la seva primera òpera 
completa: La Bohème, de Puccini, 
amb els cantants de la Junge Oper 
Schloss a Weikersheim. Tot i així, la 
celebració dels 25 anys de la JONC 
arrenca demà amb un concert a be-
nefici de l’ONG Projecte Home a 
L’Auditori, on la JONC i els alevins 
de l’orquestra tocaran Petruixka, 
d’Igor Stravinsky, que va ser una de 
les primeres fites del repertori sim-
fònic de la formació. També peces de 
Bernstein, Toldrà, Britten i Berke-
ley. Els directors musicals seran Jo-
sep Pons, que va ser el primer direc-

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR

Conservatori Professional de Músi-
ca de Badalona i membre de la di-
recció artística de la JONC, recorda 
que “el panorama era francament 
pobre: s’ha fet un recorregut impor-
tantíssim, protagonitzat pels cen-
tres de formació musical”. En 
aquest procés, la JONC “hi ha tin-
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■ La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya inicia demà divendres
la celebració dels  anys de tra-
jectòria amb un concert d'aniver-
sari que unirà les dues formacions
–la JONC i la JONC Alevins– sota
la batuta dels mestres Josep Pons
i Manel Valdivieso. Pons va ser-ne
el fundador l'any , juntament
amb Roser Trepat, i director fins
el , quan Valdivieso va agafar
el relleu de la direcció.

«Mai hi havia hagut uns músics
tan ben formats com hi ha ara», va
dir ahir el mestre Pons després
dels assajos del concert, on inte-
pretaran peces d'Stravinsky,
Bernstein, Toldrà i Britten. La
JONC ha format un total de 
joves a través d'un projecte peda-
gògic que els ha permès tenir con-
tacte «amb els millors instrumen-
tistes d'orquestra del planeta», va
assegurar Pons.

El concert rememorarà una de
les primeres grans fites del reper-
tori simfònic que va interpretar la
JONC a mitjans dels anys , el Pe-
trushka d'Ígor Stravinsky, a més
del Divertimento per orquestra de
Leonard Bernstein, una obra
creada precisament per a un ani-
versari. El programa inclourà
també la sardana de concert Em-
púries d'Eduard Toldrà, i el tercer
i quart moviment de la suite Mont-
juïc de Benjamin Britten i Lennox
Berkeley. 

Per a l'ocasió, la JONC uneix les
seves dues orquestres, la JONC,
formada per músics de fins a 
anys, i la JONC Alevins, amb mú-
sics de fins a  anys, conduïdes
pels dos directors que ha tingut al
llarg d'aquest quart de segle, els
mestres Pons i Valdivieso. Serà un
concert solidari en benefici de
l'ONG Projecte Home Catalunya.

Es tracta del concert número 
de la història de la JONC, que fins
a dia d'avui ha interpretat  pro-
grames diferents.

«Les bases que havia de ser un
projecte on la formació fos el punt
de mira i el principal objectiu em
penso que s'han anat mantenint i
complint i el focus continua sent
el mateix», va dir Josep Pons. El
que va ser fundador i director de
la formació fins el , va reivin-
dicar la figura de Roser Trepat
com a ideòloga del projecte. «Ella
va convèncer l'administració i va
establir aliances. M'hi va emboli-
car de seguida i em va deixar que
pogués dissenyar l'espai artístic,
però va ser gràcies a la seva em-
penta i decisió», va explicar Pons.

Un any d’aniversari
El concert de demà a l'Auditori
donarà el tret de sortida a un any
d'aniversari amb un total de cinc
encontres que faran les joves or-
questres. Del  al  de març fa-
ran un encontre per al Festival
Emergents de l'Auditori que cul-
minaran amb un concert d'im-
provisació a la Fabra Coats amb el
compositor suís Fritz Hauser i el
 de març a l'Auditori de Barce-
lona. El  d'abril tocaran al Palau
de la Música i de cara a l'estiu es
concentraran entre Vic i Weikers-
heim (Alemanya) per preparar
per primera vegada una òpera, la
La Bohème de Puccini.

Un dels pilars de la JONC són
els encontres que realitzen periò-
dicament, unes trobades d'entre
una i dues setmanes en què
s'aprofundeix en l'estudi de l'ins-
trument i dels repertoris propo-
sats. «Ells tenen contacte amb els
millors instrumentistes d'orques-
tra del planeta. Han desfilat per
aquí els millors de cada ram i estil.
El contacte d'aquestes figures els
han ajudat no només en qües-
tions tècniques si no en com estar
a l'escenari», va explicar Pons.

La JONC celebra 
els 25 anys unint les
dues orquestres 
L’Auditori de Barcelona acull demà un concert
amb la direcció de Josep Pons i Manel Valdivieso

Un moment de l’assaig de la JONC

celebrat ahir a Barcelona. ACN
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Veus cantarà la BSO d''El Senyor dels Anells' a l'Auditori de Barcelona El cor
infantil granollerí actuarà amb l'OBC i el Cor Jove de l'Orfeó Català

Lunes,  7 de enero de 2019
Veus, cor infantil d'Amics de la Unió, actuarà
el proper cap de setmana a L'Auditori de
Barcelona, juntament amb l'Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) i el Cor Jove de l'Orfeó
Català, dirigit per Esteve Nabona. Les
formacions interpretaran la banda sonora
original de la pel·lícula El retorn del rei , la
tercera de la nissaga d' El Senyor dels Anells
.   La projecció del film es farà en versió
original amb subtítols en català. El retorn del
rei va rebre 11 Oscars, de manera que va

igualar el rècord de Ben-Hur i Titanic , i entre els guardons hi havia el de la millor banda sonora i millor cançó,
a càrrec de Howard Shore. Segons la crítica, mai una música en el cinema s'havia apropat tant a l'òpera, al
poema simfònic i a l'èpica al pur estil wagnerià-.   L'espectacle per al qual només resten entrades amb visibilitat
reduïda es podrà veure divendres (20 h), dissabte (19 h) i diumenge (11 h) a L'Auditori.   A l'octubre Veus
també va acompanyar l'OBC a La Missa de Leonard Bernstein a L'Auditori, en un espectacle estrenat dos
anys abans però repescat amb motiu del centenari del naixement de l'autor. Al desembre Veus  tornava a
L'Auditori amb el Concert de Nadal amb la Banda Municipal de Barcelona, i a l'abril hi serà de nou amb la
Passió segons sant Mateu amb Jordi Savall.
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La JONC enceta la celebració dels seus 25 anys amb un concert daniversari

Sábado,  5 de enero de 2019

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) ha iniciat aquest divendres la commemoració dels seus 25
anys amb un concert daniversari . Lespectacle, que destinarà els seus beneficis al projecte solidari Home ,
ha inclòs peces dStravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten . Un concert especial perquè lhan dirigit els que han
estat els seus dos directors al llarg de la història.    Manel Valdivieso , director de la JONC, ha fet balanç dels
25 anys dhistòria de lorquestra i ha dit que el primer any de la JONC es van presentar poc més de 100 persones
per fer les audicions, ara cada any en tenim vora 700 i que a més, el nivell ha pujat molt , ja que lorquestra
de petits dara toca molt millor del que tocaven els grans quan vam començar.  Josep Pons , cofundador de
la JONC, ha afegit que  actualment és un projecte indispensable per a qualsevol músic del nostre país  i que
prevèiem que seria una eina necessària, ara sabem que ho és.    143 intèrprets formen aquesta orquestra,
que va néixer amb lobjectiu de formar joves músics i impulsar la seva inserció en el món laboral . L Helena
Bas , membre de la JONC afirma que la forma de treballar és com en una orquestra professional i és una
gran oportunitat.    La celebració daquest quart de segle s acabarà a lagost i portarà lorquestra a actuar fora
de les fronteres catalanes, concretament, a Alemanya .
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La JONC celebra els 25 anys unint les seves dues orquestres en un concert
especial a l'Auditori

Viernes,  4 de enero de 2019
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya
inicia aquest divendres 4 de gener la
celebració dels 25 anys de trajectòria amb un
concert d'aniversari que unirà les dues
formacions la JONC i la JONC Alevins sota
la batuta dels mestres Josep Pons i Manel
Valdivieso . Pons va ser-ne el fundador l'any
1993, juntament amb Roser Trepat , i director
fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el
relleu de la direcció. "Mai hi havia hagut uns
músics tan ben formats com hi ha ara", ha dit
el mestre Pons després dels assajos del

concert d'aquest divendres, on intepretaran peces d' Stravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten . La JONC ha format
un total de 2600 joves a través d'un projecte pedagògic que els ha permès tenir contacte "amb els millors
instrumentistes d'orquestra del planeta", ha assegurat el mestre Pons aquest dimecres.     El concert
rememorarà una de les primeres grans fites del repertori simfònic que va interpretar la JONC a mitjans dels
anys 90, el 'Petrushka' d'Ígor Stravinsky, a més del 'Divertimento per orquestra' de Leonard Bernstein, una
obra creada precisament per a un aniversari. El programa inclourà també la sardana de concert 'Empúries'
d'Eduard Toldrà, i el tercer i quart moviment de la suite 'Montjuïc' de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.    Per
a l'ocasió, la JONC uneix les seves dues orquestres, la JONC, formada per músics de fins a 25 anys, i la
JONC Alevins, amb músics de fins a 19 anys, conduïdes pels dos directors que ha tingut al llarg d'aquest
quart de segle, els mestres Pons i Valdivieso. Serà un concert solidari en benefici de l'ONG Projecte Home
Catalunya. Es tracta del concert número 251 de la història de la JONC, que fins a dia d'avui ha interpretat 126
programes diferents.    "Les bases que havia de ser un projecte on la formació fos el punt de mira i el principal
objectiu em penso que s'han anat mantenint i complint i el focus continua sent el mateix", ha dit el mestre
Josep Pons. El que va ser fundador i director de la formació fins el 2001, ha reivindicat la figura de Roser
Trepat com a ideòloga del projecte. "Ella va convèncer l'administració i va establir aliances. M'hi va embolicar
de seguida i em va deixar que pogués dissenyar l'espai artístic, però va ser gràcies a la seva empenta i
decisió", ha explicat Pons.   Programació per als 25 anys    El concert a l'Auditori dona el tret de sortida a un
any d'aniversari amb un total de cinc encontres que faran les joves orquestres. Del 15 al 22 de març faran un
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encontre per al Festival Emergents de l'Auditori que culminaran amb un concert d'improvisació a la Fabra
Coats amb el compositor suís Fritz Hauser i el 22 de març a l'Auditori de Barcelona. El 3 d'abril tocaran al
Palau de la Música i de cara a l'estiu es concentraran entre Vic i Weikersheim (Alemanya) per a preparar per
primera vegada una òpera, la 'La Bohème' de Puccini.   Els encontres com a motor de la JONC   Un dels
pilars de la JONC són els encontres que realitzen periòdicament, unes trobades d'entre una i dues setmanes
on s'aprofundeix en l'estudi de l'instrument i dels repertoris proposats. "Ells tenen contacte amb els millors
instrumentistes d'orquestra del planeta. Han desfilat per aquí els millors de cada ram i estil. El contacte
d'aquestes figures tan grans els han ajudat no només en qüestions tècniques si no en com estar a l'escenari,
per exemple", ha explicat Pons sobre els professors i músics provinents d'arreu d'Europa que han contribuït
a la formació dels joves músics.     Maria Reinón, violinista de la JONC i en un primer moment de la JONC
Alevins assegura que estar a l'orquestra li ha permès tocar obres simfòniques que d'una altra manera "no
hauria pogut tocar". A més, destaca les amistats que han teixit tot el conjunt de músics, malgrat els integrants
es vagin renovant cada any. I és que l'accés és a través d'audicions públiques, com la que va fer el Guillem
Cardona, trompetista de la JONC des del 2017. "Cada any et vas preparant les proves, i alguns anys hi ha
sort i altres no. És una oportunitat de tocar peces i obres que realment no tenim possibilitat de tocar als nostres
conservatoris o escoles superiors".     El mestre Pons assegura que aquest conjunt de joves tenen una
"grandíssima qualitat". "Tenen el mateix nivell que el que pot haver-hi a Anglaterra o Alemanya. Mai hi havia
hagut uns músics tant ben formats com hi ha ara". Pons ha destacat, a més, la vocació de fer orquestra. "Això
abans no succeïa, ara hi ha un punt d'inflexió que no hi ha hagut mai. Ara tenen molt clar que són molt bons
però que volen fer orquestra, no només ser solistes", ha afirmat Pons. 
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Més joves que mai

Viernes,  4 de enero de 2019
La JONC celebra els 25 anys amb el repte de
tocar una Bohème a Alemanya  i amb una
formació que va rebaixant ledat mitjana dels
músics any rere any   Sembla una fórmula
impossible, però està comprovada científicament:
com més anys té laventura de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya (aquest
2018/19 la JONC celebra els 25 anys), més
jove és la mitjana dels músics que hi
intervenen. Avui programen una actuació a la
qual també se sumen els alevins (de 14 a 18
anys) a lAuditori. I faran la seva primera
interpretació íntegra de La Bohème de
Puccini, aquest estiu al castell de

Weikersheim (Alemanya) amb la Mahler Chamber Orchestra. Els seus impulsors celebren la flexibilitat de la
JONC, que va integrant objectius nous que responen als reptes històrics de cada moment. Un total de 2.600
joves hi han passat. Actualment la formen 143 intèrprets(el 52% són dones). Avui, un 70% dels mestres de
Conservatoris de Catalunya han estat membres de la JONC i molts dells ho compaginen amb actuacions amb
orquestres del país o internacionals.    El creixement del nivell dels alumnes és tan exponencial com ho és la
ductilitat de la JONC per aconseguir nous reptes. La primera promoció es va triar entre 112 músics. Des de
fa anys, les audicions reben unes 700 persones (per seleccionar-ne un centenar). Si abans quasi cap
conservatori tenia una orquestra pròpia, ara és molt habitual que els músics més joves hagin tocat alguna
peça per a orquestra de Beethoven, per exemple. Es pot ser membre de la JONC fins als 25 anys, però ja fa
anys que, molt abans daquesta edat, labandonen per accedir a altres orquestres similars a Europa o sintegren
en el circuit professional. La rotació és contínua perquè cal renovar la plaça cada dos anys. La JONC facilita
llargues sessions de formació amb rigor. Actualment, a part de les trobades de Nadal i estiu, també es participa
en el festival Emergents de lAuditori i en el concurs Maria Canals (han destudiar fins a 8 programes)
acompanyant els pianistes concursants.    Pel director actual de la JONC, Manuel Valdivieso, loportunitat que
els ha brindat la Mahler Chamber suposa un pas més en els reptes de la formació. Fins ara, havien interpretat
peces com El llac dels cignes per a ballarins al Liceu, però mai una òpera. Lestada de lestiu serà del 5 de
juliol al 5 dagost i inclourà 9 funcions de lòpera. Valdivieso insinua que hi haurà altres reptes similars
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pròximament.    En el concert daquest vespre (la recaptació anirà íntegrament a la Fundació Home, una entitat
que treballa per ajudar a superar les addiccions), Josep Pons i Manel Valdivieso dirigiran tant la JONC com
els alevins amb peces de Stravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten. Pons va voler remarcar dimecres que la JONC
és, avui, una realitat gràcies a limpuls personal de Roser Trepat. Amb el mestre Pons van trobar el suport
dEnsenyament i Cultura i van fer realitat el projecte el 1993, amb el suport duna comissió assessora. Fins al
1999, es coneixia per Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (perquè no es concebia que hi hagués una
orquestra Nacional jove, sense lexistència duna dadults). Des de llavors, es va crear la Fundació JONC, que
manté lobjectiu de formar els músics amb els millors professors europeus i que aspira a cultivar-los també
socialment. Enguany té un pressupost de 600.000 euros gràcies a un contracte programa que ara caldrà
renovar, despres del trienni 2017-2
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La JONC se hace mayor

Viernes,  4 de enero de 2019

La Jove Orquestra Nacional arranca hoy el festejo de sus 25 años Cuando se cumplen 25 años de esta
aventura pedagógica que es la Jove Orquestra Nacional de Catalunya ( JONC), una escuela para la formación
orquestal integral de jóvenes intérpretes, sus fundadores y principal impulsora, Roser Trepat tienen el placer
de explicar cómo ha cambiado, en positivo, el panorama de los jóvenes estudiantes en Catalunya. Ahora los
jóvenes tocan con 17 años al nivel que hace un cuarto de siglo alcanzaban a los 23. Y la existencia de la
JONC ha ...
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La JONC celebra els 25 anys unint les dues orquestres en un concert especial
a lAuditori

Jueves,  3 de enero de 2019
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC) comença avui la celebració dels 25
anys de trajectòria amb un concert
daniversari que unirà les dues formacions: la
JONC i la JONC Alevins. Ho farà a lAuditori
de Barcelona sota la batuta dels mestres
Josep Pons i Manel Valdivieso. Pons va ser
el fundador de la JONC lany 1993, juntament
amb Roser Trepat, i director fins al 2001, quan
Valdivieso va agafar-li el relleu.    El concert,
que es titula  Vida , rememorarà una de les
primeres grans fites del repertori simfònic que

va interpretar la JONC a mitjan anys noranta, el Petrushka , dÍgor Stravinsky. També interpretarà el Divertimento
per a orquestra , de Leonard Bernstein, una obra creada precisament per a un aniversari. El programa inclourà
la sardana de concert Empúries , dEduard Toldrà, i el tercer i quart moviment de la suite Montjuïc , de Benjamin
Britten i Lennox Berkeley.    Per a locasió, la JONC uneix les seves dues orquestres: la JONC, formada per
músics fins a 25 anys, i la JONC Alevins, amb músics fins a 19 anys. Serà un concert solidari en benefici de
lONG Projecte Home Catalunya. És el concert que fa 251 de la història de la JONC, que en aquests anys ha
interpretat 126 programes diferents.    Programació per als 25 anys  El concert a lAuditori dóna el tret de
sortida de les celebracions daniversari. En total, les joves orquestres faran cinc encontres. Del 15 al 22 de
març, seran al Festival Emergents de lAuditori, i ho culminaran amb un concert dimprovisació a la Fabra Coats
i amb el compositor suís Fritz Hauser el 22 de març a lAuditori de Barcelona. El 3 dabril, tocaran al Palau de
la Música i a lestiu es concentraran entre Vic i Weikersheim (Alemanya) per preparar per primera vegada una
òpera, La Bohème , de Puccini.    Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot   Si podeu llegir VilaWeb és perquè
milers de persones en són subscriptors i fan possible que la feina de la redacció arribe a les vostres pantalles.
Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís, que aquest diari siga més lliure i independent.
Perquè és molt difícil de sostenir un esforç editorial del nivell de VilaWeb, únicament amb la publicitat.    Som
un mitjà que demostra que el periodisme és un combat diari per millorar la societat i que està disposat sempre
a prendre qualsevol risc per a complir aquest objectiu. Amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves.
Per a vosaltres fer-vos subscriptor és un esforç petit, però creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el
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vostre suport ho és tot.    Vicent Partal  Director de VilaWeb
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El senyor dels anells III. El retorn del rei

Jueves,  3 de enero de 2019

OBCPOPS  [ QUI ]  Orquestra : Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya   Director d'orquestra
: David Reitz   Soprano : Clara Sanabras   Cor : Cor Jove de lOrfeó Català   Cor : Cor Infantil Amics de la Unió
[ QUAN i COM ]  11/01/19  20:00 hores -  Preu: 10 a 60 ¤ 12/01/19  19:00 hores -  Preu: 10 a 60 ¤ 13/01/19
11:00 hores -  Preu: 10 a 6
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La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 25 anys formant músics

Jueves,  3 de enero de 2019

3/1/2019 |    La formació inicia aquest divendres a l'Auditori les celebracions del seu quart de segle de vida
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) iniciarà el pròxim divendres, amb un concert a lAuditori en
benefici de lONG Proyecto Hombre, els actes que ha organitzat amb motiu del seu 25è aniversari, un període
en què ha format uns 2.600 joves.    El mestre Josep Pons, primer director artístic del projecte, ha recordat
aquest dimecres que la creació de la formació va ser un "projecte unipersonal de Roser Trepat", que el 1993
des del conservatori de Cervera (Lleida) defensava la necessitat que a Catalunya hi hagués una orquestra
de joves músics.   No sense problemes, ja que hi va haver qui, segons Pons, no va veure clar el projecte, el
setembre del 1993 es va acabar constituint la primera formació de lorquestra, que acull músics entre els 13 i
els 25 anys.    Al llarg daquests anys, els integrants de la JONC, que fins al 1999 es va denominar Jove
Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC), han sigut formats a través de trobades de treball intensiu en forma
destades, classes, conferències, activitats formatives i concerts públics.    En aquest temps, han passat per
lorquestra uns 2.600 intèrprets que han pogut tenir contacte directe amb directors de prestigi internacional
com Andrew Parrott, Robert King, Paul Goodwin, Karl Anton Rickenbacher, Antoni Ros-Marbà o Pablo
González.    Molts dells han acabat posteriorment en diferents orquestres internacionals o avui són solistes
de referència com el violoncel·lista Pau Codina, a més dexercir com a professors en nombrosos conservatoris
catalans.    Dues batutes  En el concert del pròxim divendres suniran les dues formacions de la JONC, la
JONC Alevins, amb músics fins als 19 anys, i la JONC, amb músics fins als 25, sota les batutes dels dos
directors artístics de la seva història, Josep Pons, i Manel Valdivieso, lactual.    En el programa sinterpretarà
'Petruixka', de Stravinsky, el 'Divertimento per a orquestra', de Bernstein, així com la sardana de concert
'Empúries', de Toldrà, i el tercer i quart moviment de la 'Suite Montjuïc', de Britten i Berkeley.    Tots els
responsables de la formació han coincidit que en aquests 25 anys el panorama musical català ha canviat
molt, ja que "sha passat de no haver-hi orquestres que molts joves acudeixin als conservatoris o a escoles
de música i adquireixin coneixements des de molt petits, demostrant avui un gran talent".    Centenars de
candidats  Si al principi hi havia només un centenar daspirants, en els últims anys, quan es convoquen les
audicions per anar canviant els membres de lorquestra, es presenten uns 600 candidats.    El gerent de la
JONC, Toni Pallés, ha indicat que el grup mou un pressupost duns 600.000 euros anuals i ha remarcat la
importància que la formació compti des del primer dia amb una comissió artística.    Després del concert a
lAuditori, hi haurà trobades a lAuditori de Salou (Tarragona), la Fabra i Coats de Barcelona, el Palau de la
Música i el Teatre Atlàntida de Vic.    Així mateix, entre el 13 de juliol i el 5 dagost, la JONC farà la seva primera
incursió en el gènere operístic amb una versió escenificada de 'La Bohème', de Puccini, al Festival de
Weikersheim a Alemanya.       El Periódico de Catalunya
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La JONC celebra els 25 anys unint les dues orquestres

Jueves,  3 de enero de 2019
ACN La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya inicia demà divendres la
celebració dels 25 anys de trajectòria amb un
concert d'aniversari que unirà les dues
formacions la JONC i la JONC Alevins sota
la batuta dels mestres Josep Pons i Manel
Valdivieso. Pons va ser-ne el fundador l'any
1993, juntament amb Roser Trepat, i director
fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el
relleu de la direcció.   «Mai hi havia hagut uns
músics tan ben formats com hi ha ara», va dir
ahir el mestre Pons després dels assajos del
concert, on intepretaran peces d'Stravinsky,

Bernstein, Toldrà i Britten. La JONC ha format un total de 2600 joves a través d'un projecte pedagògic que
els ha permès tenir contacte «amb els millors instrumentistes d'orquestra del planeta», va assegurar Pons.
El concert rememorarà una de les primeres grans fites del repertori simfònic que va interpretar la JONC a
mitjans dels anys 90, el Petrushka d'Ígor Stravinsky, a més del Divertimento per orquestra de Leonard Bernstein,
una obra creada precisament per a un aniversari. El programa inclourà també la sardana de concert Empúries
d'Eduard Toldrà, i el tercer i quart moviment de la suite Montjuïc de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.   Per
a l'ocasió, la JONC uneix les seves dues orquestres, la JONC, formada per músics de fins a 25 anys, i la
JONC Alevins, amb músics de fins a 19 anys, conduïdes pels dos directors que ha tingut al llarg d'aquest
quart de segle, els mestres Pons i Valdivieso. Serà un concert solidari en benefici de l'ONG Projecte Home
Catalunya. Es tracta del concert número 251 de la història de la JONC, que fins a dia d'avui ha interpretat 126
programes diferents.   «Les bases que havia de ser un projecte on la formació fos el punt de mira i el principal
objectiu em penso que s'han anat mantenint i complint i el focus continua sent el mateix», va dir Josep Pons.
El que va ser fundador i director de la formació fins el 2001, va reivindicar la figura de Roser Trepat com a
ideòloga del projecte. «Ella va convèncer l'administració i va establir aliances. M'hi va embolicar de seguida
i em va deixar que pogués dissenyar l'espai artístic, però va ser gràcies a la seva empenta i decisió», va
explicar Pons.   Un any d'aniversari   El concert de demà a l'Auditori donarà el tret de sortida a un any d'aniversari
amb un total de cinc encontres que faran les joves orquestres. Del 15 al 22 de març faran un encontre per al
Festival Emergents de l'Auditori que culminaran amb un concert d'improvisació a la Fabra Coats amb el
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compositor suís Fritz Hauser i el 22 de març a l'Auditori de Barcelona. El 3 d'abril tocaran al Palau de la Música
i de cara a l'estiu es concentraran entre Vic i Weikersheim (Alemanya) per preparar per primera vegada una
òpera, la La Bohème de Puccini.   Un dels pilars de la JONC són els encontres que realitzen periòdicament,
unes trobades d'entre una i dues setmanes en què s'aprofundeix en l'estudi de l'instrument i dels repertoris
proposats. «Ells tenen contacte amb els millors instrumentistes d'orquestra del planeta. Han desfilat per aquí
els millors de cada ram i estil. El contacte d'aquestes figures els han ajudat no només en qüestions tècniques
si no en com estar a l'escenari», va explicar Pons.  Compartir a Twitter Compartir a
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Una Bohème amb lADN dels 25 anys de la JONC

Jueves,  3 de enero de 2019
La celebració arrenca demà amb un concert
a benefici de l'ONG PRojecte Home a
L'Auditori        A la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC) no només treballen
perquè els seus intèrprets siguin virtuosos.
També els inculquen la necessitat constant
de fer les coses ben fetes allà on vagin, com
diu el  director artístic de la formació, Manuel
Valdivieso, amb motiu del 25è aniversari de
la formació, que a lestiu culminarà la seva

primera òpera completa: La Bohème , de Puccini, amb els cantants de la Junge Oper Schloss a Weikersheim.
Tot i així, la celebració dels 25 anys de la JONC arrenca demà amb un concert a benefici de lONG Projecte
Home a LAuditori, on la JONC i els alevins de lorquestra tocaran Petruixka , dIgor Stravinsky, que va ser una
de les primeres fites del repertori simfònic de la formació. També peces de Bernstein, Toldrà, Britten i Berkeley.
Els directors musicals seran Josep Pons, que va ser el primer director artístic de la JONC (tot i que aleshores
tenia lagenda molt plena i era el responsable musical de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona) i
Manuel Valdivieso mateix.   La fundació de la JONC, impulsada per Roser Trepat -que aleshores era la gerent
del Conservatori de Cervera- va marcar un abans i un després en lensenyament musical a Catalunya i va
aconseguir el suport dels departaments dEnsenyament i Cultura: Els estudiants no podien tocar Brahms ni
Beethoven enlloc, molt pocs conservatoris tenien orquestra. Al començament no ens vam deixar  posar  «
Nacional» al nom perquè encara no hi havia lOBC, que aleshores era lOrquestra Ciutat de Barcelona, afirma
Trepat. Vaig tenir la mania que ho havia de fer Josep Pons, perquè sabia que si se nocupava ell tiraria endavant
-subratlla-. Dels cursos de música de Cervera en sortia una gentada amb molt nivell i amb ganes de tocar, i
els havíem de canalitzar. Jaume Cortadellas, director del Conservatori Professional de Música de Badalona
i membre de la direcció artística de la JONC, recorda que el panorama era francament pobre: sha fet un
recorregut importantíssim, protagonitzat pels centres de formació musical. En aquest procés, la JONC hi ha
tingut un paper molt rellevant. Des de la seva fundació han format part del projecte de la JONC 2.600 joves i
han participat en 127 trobades de treball. Al curs 2018-2019  hi ha 143 intèrprets, un 52% dels quals són noies.
Els actes del 25è aniversari també inclouen ser lorquestra resident del Festival Emergents de LAuditori del
15 al 22 de març i la del concurs de piano Maria Canals. A més,  la JONC Alevins col·labora amb el coreògraf
Cesc Gelabert en el concert Zoom: Dies de músic , que faran a LAuditori del 30 de gener al 2 de febrer. El
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model dorquestra que volem per als joves del país amb talent és flexible, adaptable i de qualitat sense
concessions, conclou Valdivieso. El creixement de la JONC al llarg daquests anys ha sigut exponencial: si
140 persones van respondre a la primera convocatòria, ara ho fan prop de 700, dels quals només nentren
90. El pressupost anual de la JONC és de 600.000 euros.
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Una Bohème amb lADN dels 25 anys de la JONC

Jueves,  3 de enero de 2019
A la Jove Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC) no només treballen perquè els seus
intèrprets siguin virtuosos. També els
inculquen la necessitat constant de fer les
coses ben fetes allà on vagin, com diu el
director artístic de la formació, Manuel
Valdivieso, amb motiu del 25è aniversari de
la formació, que a lestiu culminarà la seva
primera òpera completa: La Bohème , de
Puccini, amb els cantants de la Junge Oper

Schloss a Weikersheim. Tot i així, la celebració dels 25 anys de la JONC arrenca demà amb un concert a
benefici de lONG Projecte Home a LAuditori, on la JONC i els alevins de lorquestra tocaran Petruixka , dIgor
Stravinsky, que va ser una de les primeres fites del repertori simfònic de la formació. També peces de Bernstein,
Toldrà, Britten i Berkeley. Els directors musicals seran Josep Pons, que va ser el primer director artístic de la
JONC (tot i que aleshores tenia lagenda molt plena i era el responsable musical de les cerimònies dels Jocs
Olímpics de Barcelona) i Manuel Valdivieso mateix.   La fundació de la JONC, impulsada per Roser Trepat -
que aleshores era la gerent del Conservatori de Cervera- va marcar un abans i un després en lensenyament
musical a Catalunya i va aconseguir el suport dels departaments dEnsenyament i Cultura: Els estudiants no
podien tocar Brahms ni Beethoven enlloc, molt pocs conservatoris tenien orquestra. Al començament no ens
vam deixar  posar  «Nacional» al nom perquè encara no hi havia lOBC, que aleshores era lOrquestra Ciutat
de Barcelona, afirma Trepat. Vaig tenir la mania que ho havia de fer Josep Pons, perquè sabia que si se
nocupava ell tiraria endavant -subratlla-. Dels cursos de música de Cervera en sortia una gentada amb molt
nivell i amb ganes de tocar, i els havíem de canalitzar. Jaume Cortadellas, director del Conservatori Professional
de Música de Badalona i membre de la direcció artística de la JONC, recorda que el panorama era francament
pobre: sha fet un recorregut importantíssim, protagonitzat pels centres de formació musical. En aquest procés,
la JONC hi ha tingut un paper molt rellevant. Des de la seva fundació han format part del projecte de la JONC
2.600 joves i han participat en 127 trobades de treball. Al curs 2018-2019  hi ha 143 intèrprets, un 52% dels
quals són noies.   Els actes del 25è aniversari també inclouen ser lorquestra resident del Festival Emergents
de LAuditori del 15 al 22 de març i la del concurs de piano Maria Canals. A més,  la JONC Alevins col·labora
amb el coreògraf Cesc Gelabert en el concert Zoom: Dies de músic , que faran a LAuditori del 30 de gener al
2 de febrer. El model dorquestra que volem per als joves del país amb talent és flexible, adaptable i de qualitat
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sense concessions, conclou Valdivieso. El creixement de la JONC al llarg daquests anys ha sigut exponencial:
si 140 persones van respondre a la primera convocatòria, ara ho fan prop de 700, dels quals només nentren
90. El pressupost anual de la JONC és de 600.000 euros.
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La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 25 anys formant músics

Miércoles,  2 de enero de 2019
La formació inicia aquest divendres a
l'Auditori les celebracions del seu quart de
segle de vida    La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC) iniciarà el pròxim
divendres, amb un concert a lAuditori en
benefici de lONG Proyecto Hombre, els actes
que ha organitzat amb motiu del seu 25è
aniversari, un període en què  ha format uns
2.600 joves.            El mestre Josep Pons,
primer director artístic del projecte, ha

recordat aquest dimecres que la creació de la formació va ser un "projecte unipersonal de Roser Trepat", que
el 1993 des del conservatori de Cervera (Lleida) defensava la necessitat que a Catalunya hi hagués una
orquestra de joves músics.    No sense problemes, ja que hi va haver qui, segons Pons, no va veure clar el
projecte, el setembre del 1993 es va acabar constituint la primera formació de lorquestra, que acull músics entre
els 13 i els 25 anys.    Al llarg daquests anys, els integrants de la JONC, que fins al 1999 es va denominar
Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC), han sigut formats a través de trobades de treball intensiu en
forma destades, classes, conferències, activitats formatives i concerts públics.    En aquest temps, han passat
per lorquestra uns 2.600 intèrprets que han pogut tenir contacte directe amb directors de prestigi internacional
com  Andrew Parrott, Robert King, Paul Goodwin, Karl Anton Rickenbacher, Antoni Ros-Marbà o Pablo
González.    Molts dells han acabat posteriorment en diferents orquestres internacionals o avui són solistes
de referència  com el violoncel·lista Pau Codina,  a més dexercir com a professors en nombrosos conservatoris
catalans.   Dues batutes   En el concert del pròxim divendres suniran les dues formacions de la JONC, la
JONC Alevins, amb músics fins als 19 anys, i la JONC, amb músics fins als 25, sota les batutes dels dos
directors artístics de la seva història,  Josep Pons, i Manel Valdivieso, lactual.    En el programa sinterpretarà
'Petruixka', de  Stravinsky , el 'Divertimento per a orquestra', de  Bernstein , així com la sardana de concert
'Empúries', de  Toldrà , i el tercer i quart moviment de la 'Suite Montjuïc', de  Britten i Berkeley .    Tots els
responsables de la formació han coincidit que en aquests 25 anys el panorama musical català ha canviat
molt, ja que "sha passat de no haver-hi orquestres que molts joves acudeixin als conservatoris o a escoles
de música i adquireixin coneixements des de molt petits, demostrant avui un gran talent".   Centenars de
candidats   Si al principi hi havia només un centenar daspirants, en els últims anys, quan es convoquen les
audicions per anar canviant els membres de lorquestra, es presenten uns 600 candidats.    El gerent de la

43 / 58



El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20190102/la-jove-orquestra-nacional-de-catalunya-25-anys-formant-musics-7227117?utm_source=rss-
noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada Mié,  2 de ene de 2019 22:03

Audiencia: 22.758

VPE: 109,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 2

JONC, Toni Pallés, ha indicat que el grup mou  un pressupost duns 600.000 euros anuals  i ha remarcat la
importància que la formació compti des del primer dia amb una comissió artística.    Després del concert a
lAuditori, hi haurà trobades a lAuditori de Salou (Tarragona), la Fabra i Coats de Barcelona, el Palau de la
Música i el Teatre Atlàntida de Vic.            Així mateix, entre el 13 de juliol i el 5 dagost, la JONC farà  la seva
primera incursió en el gènere operístic amb una versió escenificada de 'La Bohème', de Puccini,  al Festival
de Weikersheim a Alemanya. 
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La Jonc celebrarà 25 anys amb un concert a L'Auditori amb Pons i Valdivieso

Miércoles,  2 de enero de 2019
Serà un concert solidari a benefici de Projecte
Home   BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA
PRESS) -    La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (Jonc) celebrarà el seu primer
quart de segle unint les seves dues
orquestres amb un concert especial en
L'Auditori de Barcelonsa aquest divendres
sota la batuta dels seus dos directors
històrics, Josep Pons i Manel Valdivieso, han
explicat tots dos en roda de premsa aquest
dimecres.    Manel Valdivieso ha detallat que
el concert d'aquest divendres serà el centre
del festeig dels 25 anys de la formació, i ha
concretat que aquest recital comptarà amb

les dues formacions de l'orquestra: els alevins --de 14 a 19 anys-- i la Jonc --fins el 25 anys--.    Al programa
s'interpretarà 'Petruschka', d'Igor Stravinsky, així com 'Divertimento per a orquestra', de Leonard Bernstein;
'Empúries', d'Eduard Toldrà, i la 'Suite Montjuïc', de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.    El concert d'aquest
divendres, que serà solidari i anirà a benefici de l'ONG Projecte Home, serà el recital 251 de la història de
l'orquestra, integrada actualment per 143 intèrprets --un 52% noies--.    Amb 600.000 euros anuals de
pressupost, la jove orquestra compta amb més de 700 sol·licituds anuals per a les seves audicions per unes
160 places: "És un moment històric de qualitat", ha destacat Pons.    Durant els seus 25 anys, la Jonc ha
permès a 2.600 intèrprets en procés de formació i professionalització estar en contacte directe amb directors
de gran prestigi internacional, com Paul Goodwin, Andrew Parrott i Robert King.    En els actes d'aniversari,
la Jonc també es convertirà en l'orquestra resident del festival Emergents, donarà un concert en el marc del
concurs Maria Canals i viatjarà a Alemanya per interpretar 'La Bohème'.   ELS INICIS   La Jonc va néixer el
1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (Josc) sota l'impuls i lideratge de Roser Trepat
i Josep Pons, qui ha enaltit la tasca de Trepat: "Va veure que aquesta joventut necessitava tenir més ales.
Em va venir a cercar i no sé com em va convèncer".    Vam tenir molt clar des de l'inici que la funció era
l'educació dels nens: "Teníem clar que havien de sortir amb la motxilla carregada", ha descrit Pons.    Trepat
ha remarcat que la peça clau va ser la presència de Pons en el projecte: "Sabia que si ho feia ell, tiraria
endavant", i ha destacat que el recorregut realitzat aquests 25 anys es podrà apreciar en el concert del dia 4.
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El portaveu de la Comissió Artística de l'orquestra, Jaume Cortadellas, ha enumerat entre els objectius de
l'orquestra el fet de respondre una realitat mutant, el contacte transversal entre estudiants i centres, l'accés
a un professorat de qualitat i a grans directors.    A més, ha destacat l'aliança amb orquestres de referència,
modernes i de qualitat sense concessions: la Mahler Chamber Orchestra i BandArt, "molt diferents com a
model però que parteixen de bases semblants".
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La Jove Orquestra Nacional de Catalunya celebra 25 anys amb un concert a
LAuditori

Miércoles,  2 de enero de 2019
(ACN) La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya iniciarà aquest divendres la
celebració dels 25 anys de trajectòria amb un
concert daniversari que unirà les dues
formacions  la JONC i la JONC Alevins sota
la batuta dels mestres Josep Pons i Manel
Valdivieso.    El concert rememorarà una de
les primeres grans fites del repertori simfònic
que va interpretar la JONC a mitjan anys 90 ,
el Petrushka, dIgor Stravinsky, a més del

Divertimento per a orquestra, de Leonard Bernstein, una obra creada precisament per a un aniversari. El
programa inclourà també la sardana de concert Empúries, dEduard Toldrà, i el tercer i quart moviments de la
suite Montjuïc, de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.    Serà un concert solidari en benefici de lONG Projecte
Home Catalunya , tal  com van fer lany passat . Es tracta del concert número 251 de la història de la JONC,
que fins a avui ha interpretat 126 programes diferents.    Les bases que havia de ser un projecte en què la
formació fos el punt de mira i el principal objectiu em penso que shan anat mantenint i complint i el focus
continua sent el mateix, ha dit el mestre Josep Pons. El que va ser fundador i director de la formació fins al
2001 ha reivindicat la figura de Roser Trepat com a ideòloga del projecte. Ella va convèncer lAdministració i
va establir aliances. Mhi va embolicar de seguida i em va deixar que pogués dissenyar-ne lespai artístic, però
va ser gràcies a la seva empenta i decisió, ha explicat Pons.   Programació per als 25 anys   El concert a
LAuditori dona el tret de sortida a un any daniversari amb un total de cinc trobades que faran les joves
orquestres . Del 15 al 22 de març faran una trobada per al Festival Emergents, de LAuditori, que culminaran
amb un concert dimprovisació a la Fabra i Coats amb el compositor suís Fritz Hauser i el 22 de març a LAuditori
de Barcelona. El 3 dabril tocaran al Palau de la Música i de cara a lestiu es concentraran entre Vic i Weikersheim
(Alemanya) per preparar per primera vegada una òpera, La bohème, de Puccini.
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La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 25 años formando músicos

Miércoles,  2 de enero de 2019
La formación inicia este viernes en el Auditori
las celebraciones de su cuarto de siglo de
vida La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (JONC) iniciará el próximo
viernes, con un concierto en el Auditori a
beneficio de la ONG Proyecto Hombre, los
actos que ha organizado con motivo de su
25º aniversario, un periodo en el que ha
formado a unos 2.600 jóvenes. El maestro
Josep Pons, primer director artístico del

proyecto, ha recordado este miércoles que la creación de la formación fue un "proyecto unipersonal de Roser
Trepat", quien en 1993 desde el conservatorio de Cervera (Lleida) defendía la necesidad de que en Catalunya
hubiera una orquesta de jóvenes músicos.  No sin problemas, puesto que hubo quien, según Pons, no vio
claro el proyecto, en septiembre de 1993 se acabó constituyendo la primera formación de la orquesta, que
acoge a músicos entre los 13 y los 25 años.  A lo largo de estos años, los integrantes de la JONC, que hasta
1999 se denominó Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC), han sido formados a través de encuentros
de trabajo intensivo en forma de estancias, clases, conferencias, actividades formativas y conciertos públicos.
En este tiempo, han pasado por la orquesta unos 2.600 intérpretes que han podido tener contacto directo con
directores de prestigio internacional como Andrew Parrott, Robert King, Paul Goodwin, Karl Anton
Rickenbacher, Antoni Ros-Marbà o Pablo González.  Muchos de ellos han acabado posteriormente en
diferentes orquestas internacionales u hoy son solistas de referencia como el violoncelista Pau Codina, además
de ejercer como profesores en numerosos conservatorios catalanes.  Dos batutas   En el concierto del próximo
viernes se unirán las dos formaciones de la JONC, la JONC Alevines, con músicos hasta 19 años, y la JONC,
con músicos hasta los 25, bajo las batutas de los dos directores artísticos de su historia, Josep Pons, y Manel
Valdivieso, el actual.  En el programa se interpretará 'Petrushka', de Stravinsky, el 'Divertimento para orquesta',
de Bernstein, así como la sardana de concierto 'Empúries', de Toldrà, y el tercer y cuarto movimiento de la
'Suite Montjuïc', de Britten y Berkeley.  Todos los responsables de la formación han coincidido en que en estos
25 años el panorama musical catalán ha cambiado mucho puesto que "se ha pasado de no haber orquestas
a que muchos jóvenes acudan a los conservatorios o a escuelas de música y adquieran conocimientos desde
muy pequeños, demostrando hoy un gran talento".  Cientos de candidatos   Si al principio había solo un
centenar de aspirantes, en los últimos años, cuando se convocan las audiciones para ir cambiando los
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miembros de la orquesta, se presentan unos 600 candidatos.  El gerente de la JONC, Toni Pallés, ha indicado
que el grupo mueve un presupuesto de unos 600.000 euros anuales y ha remarcado la importancia de que
la formación cuente desde el primer día con una comisión artística.  Después del concierto en el Auditori,
habrá encuentros en el Auditori de Salou (Tarragona), la Fabra i Coats de Barcelona, el Palau de la Música
y el Teatro Atlàntida de Vic. Asimismo, entre el 13 de julio y el 5 de agosto, la JONC hará su primera incursión
en el género operístico con una versión escenificada de 'La Bohème', de Puccini, en el Festival de Weikersheim
de Alemania.
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La JONC inicia actos 25 aniversario con concierto solidario en el Auditori

Miércoles,  2 de enero de 2019

 Barcelona, 2 ene (EFE).- La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) iniciará el próximo viernes, día
4, con un concierto solidario en el Auditori, a beneficio de la ONG Proyecto Hombre Cataluña, los actos que
ha organizado con motivo de su 25 aniversario, un periodo en el que ha formado a unos 2.600 jóvenes.El
maestro Josep Pons ha recordado hoy que la creación de esta formación fue un  proyecto unipersonal de
Roser Trepat , quien en el año 1993 desde el conservatorio de Cervera (Lleida) defendía la necesidad de que
en Cataluña hubiera una orquesta de jóvenes músicos.No sin problemas, puesto que hubo quien, según Pons,
no vio claro el proyecto, en septiembre de 1993 se acabó constituyendo la primera formación de la orquesta,
que acoge a músicos en formación entre los 13 o los 14 años hasta los 25.A lo largo de estos años, los
integrantes de la JONC, que hasta 1999 se denominó Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC), han
sido formados a través de encuentros de trabajo intensivo en forma de estancias, clases, conferencias,
actividades formativas y conciertos públicos.En este tiempo, han pasado por la orquesta unos 2.600 intérpretes
que han podido tener contacto directo con directores de prestigio internacional como Andrew Parrott, Robert
King, Paul Goodwin, Karl Anton Rickenbacher, Antoni Ros-Marbà o Pablo González.Muchos de ellos han
acabado posteriormente en diferentes orquestas internacionales o hoy son solistas de referencia como el
violoncelista Pau Codina, además de ejercer como profesores en numerosos conservatorios catalanes.En el
concierto del próximo viernes se unirán las dos formaciones de la JONC, la JONC Alevines, con músicos
hasta 19 años, y la JONC, con músicos hasta los 25, bajo las batutas de los dos directores artísticos de su
historia, Josep Pons, y Manel Valdivieso, el actual.En el programa se interpretará  Petrushka , de Stravinsky,
el  Divertimento para orquesta , de Bernstein, así como la sardana de concierto  Empúries , de Toldrà, y el
tercer y cuarto movimiento de la  Suite Montjuïc , de Britten y Berkeley.Todos los responsables de la formación
han coincidido hoy en que en estos 25 años el panorama musical catalán ha cambiado mucho puesto que
se ha pasado de no haber orquestas a que muchos jóvenes acudan a los conservatorios o a escuelas de
música y adquieran conocimientos desde muy pequeños, demostrando hoy un gran talento .Si al principio
había solo un centenar de aspirantes, en los últimos años, cuando se convocan las audiciones para ir
cambiando los miembros de la orquesta, se presentan unos 600 candidatos.El gerente de la JONC, Toni
Pallés, ha indicado que el grupo mueve un presupuesto de unos 600.000 euros anuales y ha remarcado la
importancia de que la formación cuente desde el primer día con una comisión artística.Después del concierto
en el Auditori, habrá encuentros en el Auditori de Salou (Tarragona), la Fabra i Coats de Barcelona, el Palau
de la Música y el Teatro Atlàntida de Vic.Asimismo, entre el 13 de julio y el 5 de agosto, la JONC hará su
primera incursión en el género operístico con una versión escenificada de  La Bohème , de Puccini, en el
Festival de Weikersheim de Alemania. EFE
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AMPLIACIÓ:La JONC celebra els 25 anys unint les seves dues orquestres en
un concert especial a lAuditori

Miércoles,  2 de enero de 2019
ACN Barcelona.-La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya inicia aquest divendres 4 de
gener la celebració dels 25 anys de trajectòria
amb un concert daniversari que unirà les dues
formacions la JONC i la JONC Alevins sota
la batuta dels mestres Josep Pons i Manel
Valdivieso. Pons va ser-ne el fundador lany
1993, juntament amb Roser Trepat, i director
fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el
relleu de la direcció. Mai hi havia hagut uns
músics tan ben formats com hi ha ara, ha dit
el mestre Pons després dels assajos del
concert daquest divendres, on intepretaran
peces dStravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten.
La JONC ha format un total de 2600 joves a
través dun projecte pedagògic que els ha
permès tenir contacte amb els millors
instrumentistes dorquestra del planeta, ha

assegurat el mestre Pons aquest dimecres.    El concert rememorarà una de les primeres grans fites del
repertori simfònic que va interpretar la JONC a mitjans dels anys 90, el Petrushka dÍgor Stravinsky, a més del
Divertimento per orquestra de Leonard Bernstein, una obra creada precisament per a un aniversari. El programa
inclourà també la sardana de concert Empúries dEduard Toldrà, i el tercer i quart moviment de la suite Montjuïc
de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.Per a locasió, la JONC uneix les seves dues orquestres, la JONC,
formada per músics de fins a 25 anys, i la JONC Alevins, amb músics de fins a 19 anys, conduïdes pels dos
directors que ha tingut al llarg daquest quart de segle, els mestres Pons i Valdivieso. Serà un concert solidari
en benefici de lONG Projecte Home Catalunya. Es tracta del concert número 251 de la història de la JONC,
que fins a dia davui ha interpretat 126 programes diferents. Les bases que havia de ser un projecte on la
formació fos el punt de mira i el principal objectiu em penso que shan anat mantenint i complint i el focus
continua sent el mateix, ha dit el mestre Josep Pons. El que va ser fundador i director de la formació fins el
2001, ha reivindicat la figura de Roser Trepat com a ideòloga del projecte. Ella va convèncer ladministració i
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va establir aliances. Mhi va embolicar de seguida i em va deixar que pogués dissenyar lespai artístic, però va
ser gràcies a la seva empenta i decisió, ha explicat Pons.Programació per als 25 anys El concert a lAuditori
dona el tret de sortida a un any daniversari amb un total de cinc encontres que faran les joves orquestres. Del
15 al 22 de març faran un encontre per al Festival Emergents de lAuditori que culminaran amb un concert
dimprovisació a la Fabra Coats amb el compositor suís Fritz Hauser i el 22 de març a lAuditori de Barcelona.
El 3 dabril tocaran al Palau de la Música i de cara a lestiu es concentraran entre Vic i Weikersheim (Alemanya)
per a preparar per primera vegada una òpera, la La Bohème de Puccini.Els encontres com a motor de la
JONCUn dels pilars de la JONC són els encontres que realitzen periòdicament, unes trobades dentre una i
dues setmanes on saprofundeix en lestudi de linstrument i dels repertoris proposats. Ells tenen contacte amb
els millors instrumentistes dorquestra del planeta. Han desfilat per aquí els millors de cada ram i estil. El
contacte daquestes figures tan grans els han ajudat no només en qüestions tècniques si no en com estar a
lescenari, per exemple, ha explicat Pons sobre els professors i músics provinents darreu dEuropa que han
contribuït a la formació dels joves músics. Maria Reinón, violinista de la JONC i en un primer moment de la
JONC Alevins assegura que estar a lorquestra li ha permès tocar obres simfòniques que duna altra manera
no hauria pogut tocar. A més, destaca les amistats que han teixit tot el conjunt de músics, malgrat els integrants
es vagin renovant cada any. I és que laccés és a través daudicions públiques, com la que va fer el Guillem
Cardona, trompetista de la JONC des del 2017.  Cada any et vas preparant les proves, i alguns anys hi ha
sort i altres no. És una oportunitat de tocar peces i obres que realment no tenim possibilitat de tocar als nostres
conservatoris o escoles superiors. El mestre Pons assegura que aquest conjunt de joves tenen una grandíssima
qualitat. Tenen el mateix nivell que el que pot haver-hi a Anglaterra o Alemanya. Mai hi havia hagut uns músics
tant ben formats com hi ha ara. Pons ha destacat, a més, la vocació de fer orquestra. Això abans no succeïa,
ara hi ha un punt dinflexió que no hi ha hagut mai. Ara tenen molt clar que són molt bons però que volen fer
orquestra, no només ser solistes, ha afirmat Pons.
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La JONC celebra els 25 anys unint les seves dues orquestres en un concert
especial a l Auditori

Miércoles,  2 de enero de 2019

 ACN Barcelona.-La Jove Orquestra Nacional de Catalunya inicia aquest divendres 4 de gener la celebració
dels 25 anys de trajectòria amb un concert d aniversari que unirà les dues formacions la JONC i la JONC
Alevins sota la batuta dels mestres Josep Pons i Manel Valdivieso. Pons va ser-ne el fundador l any 1993,
juntament amb Roser Trepat, i director fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el relleu de la direcció.  Mai hi
havia hagut uns músics tan ben formats com hi ha ara , ha dit el mestre Pons després dels assajos del concert
d aquest divendres, on intepretaran peces d Stravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten. La JONC ha format un total
de 2600 joves a través d un projecte pedagògic que els ha permès tenir contacte  amb els millors instrumentistes
d orquestra del planeta , ha assegurat el mestre Pons aquest dimecres.El concert rememorarà una de les
primeres grans fites del repertori simfònic que va interpretar la JONC a mitjans dels anys 90, el  Petrushka  d
Ígor Stravinsky, a més del  Divertimento per orquestra  de Leonard Bernstein, una obra creada precisament
per a un aniversari. El programa inclourà també la sardana de concert  Empúries  d Eduard Toldrà, i el tercer
i quart moviment de la suite  Montjuïc  de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.Per a l ocasió, la JONC uneix
les seves dues orquestres, la JONC, formada per músics de fins a 25 anys, i la JONC Alevins, amb músics
de fins a 19 anys, conduïdes pels dos directors que ha tingut al llarg d aquest quart de segle, els mestres
Pons i Valdivieso. Serà un concert solidari en benefici de l ONG Projecte Home Catalunya. Es tracta del concert
número 251 de la història de la JONC, que fins a dia d avui ha interpretat 126 programes diferents.  Les bases
que havia de ser un projecte on la formació fos el punt de mira i el principal objectiu em penso que s han anat
mantenint i complint i el focus continua sent el mateix , ha dit el mestre Josep Pons. El que va ser fundador i
director de la formació fins el 2001, ha reivindicat la figura de Roser Trepat com a ideòloga del projecte.  Ella
va convèncer l administració i va establir aliances. M hi va embolicar de seguida i em va deixar que pogués
dissenyar l espai artístic, però va ser gràcies a la seva empenta i decisió , ha explicat Pons.Programació per
als 25 anys El concert a l Auditori dona el tret de sortida a un any d aniversari amb un total de cinc encontres
que faran les joves orquestres. Del 15 al 22 de març faran un encontre per al Festival Emergents de l Auditori
que culminaran amb un concert d improvisació a la Fabra Coats amb el compositor suís Fritz Hauser i el 22
de març a l Auditori de Barcelona. El 3 d abril tocaran al Palau de la Música i de cara a l estiu es concentraran
entre Vic i Weikersheim (Alemanya) per a preparar per primera vegada una òpera, la  La Bohème  de Puccini.
Els encontres com a motor de la JONCUn dels pilars de la JONC són els encontres que realitzen periòdicament,
unes trobades d entre una i dues setmanes on s aprofundeix en l estudi de l instrument i dels repertoris
proposats.  Ells tenen contacte amb els millors instrumentistes d orquestra del planeta. Han desfilat per aquí
els millors de cada ram i estil. El contacte d aquestes figures tan grans els han ajudat no només en qüestions
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tècniques si no en com estar a l escenari, per exemple , ha explicat Pons sobre els professors i músics
provinents d arreu d Europa que han contribuït a la formació dels joves músics. Maria Reinón, violinista de la
JONC i en un primer moment de la JONC Alevins assegura que estar a l orquestra li ha permès tocar obres
simfòniques que d una altra manera  no hauria pogut tocar . A més, destaca les amistats que han teixit tot el
conjunt de músics, malgrat els integrants es vagin renovant cada any. I és que l accés és a través d audicions
públiques, com la que va fer el Guillem Cardona, trompetista de la JONC des del 2017.  Cada any et vas
preparant les proves, i alguns anys hi ha sort i altres no. És una oportunitat de tocar peces i obres que realment
no tenim possibilitat de tocar als nostres conservatoris o escoles superiors . El mestre Pons assegura que
aquest conjunt de joves tenen una  grandíssima qualitat .  Tenen el mateix nivell que el que pot haver-hi a
Anglaterra o Alemanya. Mai hi havia hagut uns músics tant ben formats com hi ha ara . Pons ha destacat, a
més, la vocació de fer orquestra.  Això abans no succeïa, ara hi ha un punt d inflexió que no hi ha hagut mai.
Ara tenen molt clar que són molt bons però que volen fer orquestra, no només ser solistes , ha afirmat Pons.
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Josep Pons: "Después de Manuel de Falla y Gerhard, está Guinjoan"

Miércoles,  2 de enero de 2019

El director de orquesta Josep Pons, amigo personal de Joan Guinjoan, ha considerado hoy que en cualquier
"quiniela de cinco compositores españoles del siglo XX su nombre tiene que salir" y ha agregado que: "sin
duda, después de Manuel de Falla y Robert Gerhard está él".   En declaraciones a los periodistas después
de participar en un acto de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Pons ha sostenido que Guinjoan "se
ha convertido ya en un clásico, que es lo que pasó con otros compositores como Debussy, con una música
de una autenticidad enorme".   Ha rememorado que con "un lenguaje propio y una personalidad muy bien
definida", el tarraconense tiene una obra que lo abarca todo, desde piezas para música de cámara, a otras
para tríos, dúos, cuartetos de cuerda, conciertos para instrumentos como el fagot o incluso sardanas.   Además,
fue autor de música coral o de una ópera como "Gaudí", a la vez que de música sinfónica.   Josep Pons,
actualmente director musical del Gran Teatro del Liceu, tampoco ha dejado pasar que es una figura capital
de la generación del 51, de músicos que "rompieron moldes" y que fueron "transgresores" en su momento lo
que no siempre fue entendido y generó "controversia".   Asimismo, ha opinado que era alguien volcado en su
obra que "trabajaba el material musical como lo haría un escultor" y un "músico entre músicos".   Por otra
parte, ha indicado que cuando preparó entre 2011 y 2012 la "Carta Blanca" que le otorgó la Orquesta Nacional
de España trabajaron muy estrechamente porque entonces él era el director de esta formación.   En aquel
momento, ha añadido Pons, "vi como el público del Auditorio Nacional de pie rendía homenaje al maestro,
igual como ocurrió en el Liceu o en el Palau de la Música".   Sobre cómo cree que hay que recordarle ahora,
el director de orquesta ha aseverado que "hay que ponerlo en el escenario" y en "algún momento hay que
hacerle un homenaje por una obra que es de una calidad enorme".   Josep Pons no ha olvidado que hay una
fundación a su nombre y que su legado podrá ser consultado allí.
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Josep Pons:  Después de Manuel de Falla y Gerhard, está Guinjoan

Miércoles,  2 de enero de 2019

 Barcelona, 2 ene (EFE).- El director de orquesta Josep Pons, amigo personal de Joan Guinjoan, ha considerado
hoy que en cualquier  quiniela de cinco compositores españoles del siglo XX su nombre tiene que salir  y ha
agregado que:  sin duda, después de Manuel de Falla y Robert Gerhard está él .En declaraciones a los
periodistas después de participar en un acto de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Pons ha sostenido
que Guinjoan  se ha convertido ya en un clásico, que es lo que pasó con otros compositores como Debussy,
con una música de una autenticidad enorme .Ha rememorado que con  un lenguaje propio y una personalidad
muy bien definida , el tarraconense tiene una obra que lo abarca todo, desde piezas para música de cámara,
a otras para tríos, dúos, cuartetos de cuerda, conciertos para instrumentos como el fagot o incluso sardanas.
Además, fue autor de música coral o de una ópera como  Gaudí , a la vez que de música sinfónica.Josep
Pons, actualmente director musical del Gran Teatro del Liceu, tampoco ha dejado pasar que es una figura
capital de la generación del 51, de músicos que  rompieron moldes  y que fueron  transgresores  en su momento
lo que no siempre fue entendido y generó  controversia .Asimismo, ha opinado que era alguien volcado en
su obra que  trabajaba el material musical como lo haría un escultor  y un  músico entre músicos .Por otra
parte, ha indicado que cuando preparó entre 2011 y 2012 la  Carta Blanca  que le otorgó la Orquesta Nacional
de España trabajaron muy estrechamente porque entonces él era el director de esta formación.En aquel
momento, ha añadido Pons,  vi como el público del Auditorio Nacional de pie rendía homenaje al maestro,
igual como ocurrió en el Liceu o en el Palau de la Música .Sobre cómo cree que hay que recordarle ahora, el
director de orquesta ha aseverado que  hay que ponerlo en el escenario  y en  algún momento hay que hacerle
un homenaje por una obra que es de una calidad enorme .Josep Pons no ha olvidado que hay una fundación
a su nombre y que su legado podrá ser consultado allí. EFE
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La JONC celebra els 25 anys unint les seves dues orquestres en un concert
especial a lAuditori

Miércoles,  2 de enero de 2019
ACN Barcelona.-La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya inicia aquest divendres 4 de
gener la celebració dels 25 anys de trajectòria
amb un concert daniversari que unirà les dues
formacions la JONC i la JONC Alevins sota
la batuta dels mestres Josep Pons i Manel
Valdivieso. Pons va ser-ne el fundador lany
1993, juntament amb Roser Trepat, i director
fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el
relleu de la direcció. Mai hi havia hagut uns
músics tan ben formats com hi ha ara, ha dit
el mestre Pons després dels assajos del
concert daquest divendres, on intepretaran
peces dStravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten.
La JONC ha format un total de 2600 joves a
través dun projecte pedagògic que els ha
permès tenir contacte amb els millors
instrumentistes dorquestra del planeta, ha

assegurat el mestre Pons.
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