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L’Escola Folk del Pirineu 
crearà nous grups

MÚSICA ENSENYAMENT

Un grup de joves alumnes d’acordió diatònic en plena classe a l’Escola Folk del Pirineu.

ACN
❘ ARSÈGUEL ❘ L’Escola Folk del Pi-
rineu dotarà a partir del curs 
vinent d’un caràcter més trans-
versal algunes de les seues sessi-
ons perquè alumnes que seguei-
xen classes d’un instrument en 
concret complementin la for-
mació amb companys que apre-
nen a tocar-ne altres i fomentar 
d’aquesta manera el seu interès 
per assajar junts i estimular-los 
a crear nous grups musicals. Uns 
tres-cents alumnes reben for-

mació d’aquest centre, tant a la 
seu a Arsèguel (Alt Urgell) com 
en la que imparteixen en una 
vintena d’escoles repartides per 
l’Alt Urgell, la Cerdanya, els dos 
Pallars i el Berguedà, així com 
també a Andorra. 

El ventall d’instruments de 
l’Escola Folk és ampli (violí, 
piano, guitarra, flauta, percus-
sió, gralla...) encara que gairebé 
la meitat d’alumnes segueixen 
amb la tradició pirinenca de 
l’acordió diatònic.

ACN

Foto de grup de la majoria dels participants en aquest intercanvi musical juvenil a Organyà.

CYNTHIA SANS
❘ ORGANYÀ ❘ Un intercanvi cultural 
entre trenta-tres joves de sis paï-
sos diferents amb la música com 
a denominador comú. Aques-
ta és la filosofia de Rock the 
Mountains, una activitat diri-
gida per Pirineus Creatius, una 
ONG establerta a la comarca de 
l’Alt Urgell que ha preparat un 
programa de deu dies de tallers 
a Organyà. Dasha Lavrinienko, 
una jove d’Ucraïna establerta 
a la Seu d’Urgell des de fa uns 
anys, és una de les responsables 
d’aquest projecte d’intercanvi 
juvenil europeu. Explica que els 
joves “experimenten” la vida al 
Pirineu, a Organyà, i coneixen 
diferents cultures i tradicions 
musicals. L’objectiu és “crear 
un ambient positiu per a l’ex-
pressió artística i el creixement 
personal a partir d’activitats ar-
tístiques i de la música en parti-
cular”, afegeix.

Participen a Rock the Moun-
tains vuit joves catalans i vint-
i-cinc procedents de Bulgària, 
Ucraïna, Geòrgia, Itàlia i Irlan-
da (cinc de cada país), en una 
activitat que forma part del 
programa europeu Erasmus i 
que compta amb la col·labora-
ció de l’ajuntament d’Organyà. 
Lavrinienko assenyala que 
“les persones ens sentim amb 
la necessitat pura de compartir 
i expressar-nos a través de la 
música i la millor forma és fer-
ho de manera internacional, no 
hem de compartir únicament 
amb gent de la nostra mateixa 
cultura, és molt més enriquidor 
d’aquesta forma”.

Al llarg dels deu dies de l’in-
tercanvi, que finalitzarà aquest 
dilluns que ve, tenen temps per 
conèixer-se i per realitzar ta-
llers relacionats amb la música 
i l’art en general, i assajos dia-
ris per preparar un concert fi-
nal, obert al públic, dissabte al 
Centre Cívic d’Organyà (18.00 
hores).

Intercanvi rocker al Pirineu
Organyà acull el taller ‘Rock the Mountains’ amb la participació de trenta-tres joves de sis països 
europeus || Dins del programa Erasmus, per conèixer diferents tradicions musicals

ENSENYAMENT ACTIVITATS

La jove organitzadora desta-
ca la importància de compartir 
i obrir algunes de les activitats 
als veïns de la població, entre les 
quals destaquen sessions noc-
turnes en què els participants 
comparteixen la seua cultura 
amb els assistents. Fa dos anys 
es va celebrar la primera edi-
ció d’aquest intercanvi, també 
a Organyà, amb vint-i-cinc jo-
ves. Lavrinienko recorda que 
va ser “un èxit total” i va tenir 
“un impacte molt positiu” a la 
comunitat local, que va prendre 
part en moltes activitats. “Els 
participants en l’intercanvi tor-
nen als seus països amb un gran 
creixement personal i artístic”, 
assegura, i no importa les llen-
gües que parlen ni les cultures 
que representen, saben que tots 
tenen un llenguatge comú que 
és la música. La idea és celebrar 
la pròxima edició de Rock the 
Mountains a Irlanda, amb un 
programa de formació musical 
i d’activitats més extens, de més 
de deu dies.

ENTREVISTES

Molly Kiely
IRLANDA. 22 ANYS

Dani Madrid
LA SEU D’URGELL. 18 ANYS

«És una oportunitat 
única per compartir 
experiències»

«Aquí he fet bons 
amics, hem 
connectat»

Per què es va inscriure en 
aquest programa?
Canto i toco la guitarra. Ja ha-
via participat anteriorment en 
altres intercanvis europeus 
relacionats amb el teatre i ara 
volia provar en aquest Rock 
the Mountains.
Com està vivint aquests pri-
mers dies?
Malgrat parlar diferents llen-
gües, estem aprenent molt els 
uns dels altres. Tenim molt 

més en comú del que ens 
pensem.
Li agrada llavors aquesta 
experiència?
Sí, és una oportunitat única 
per compartir experiències 
amb joves que tenen passió 
per la música de diferents 
punts del món.

Què buscava participant en 
aquest intercanvi?
Canto i també toco la guitar-
ra elèctrica i amb aquest ta-
ller en grup aprens a deixar 
de sentir-te insegur amb tu 
mateix.
Com valora l’experiència?
Tots compartim la mateixa 
afició per la música i estem 
convivint junts tot el dia, fet 
que et permet obrir els ulls i 
veure que aquí ningú et jut-

ja. Durant aquests dies hem 
creat una gran companyonia 
entre tots.
Què recordarà d’aquest pro-
grama d’intercanvi?
Aquí he fet uns bons amics, 
amb els quals segur que con-
tinuarem en contacte a partir 
d’ara, hem connectat molt.
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l’ascensorprivat
Igual que jugar 
a Wembley
l’economista en cap 
de CaixaBank, enric 
Fernández, va ser el 
ponent dels Diàlegs 
de seGre i al veure 
l’escenari, el parador 
del roser, va explicar 
que se sentia com els 
futbolistes que ju-
guen a Wembley, que 
diuen que és impos-
sible jugar-hi mala-
ment. al roser també 
va jugar bé amb una 
exposició brillant, 
didàctica i amb visió 
de futur. Després al 
col·loqui va haver 
d’afrontar preguntes 
sobre el trasllat de la 
Caixa, però va estar a 
l’alçada de Wembley.

Un visitant 
d’excepció
en la visita de l’alcal-
de ros i els mitjans a 
les obres de l’oratori 
dels Dolors es van 
sorprendre al veure 
que a l’última fila 
hi havia un visitant 
d’excepció: l’exalcal-
de antoni siurana, 
que havia vist la co-
mitiva i s’atansava a 
veure com anaven  
les obres.

Economista en cap 
de CaixaBank, que 
ahir als Diàlegs al 
Roser de SEGRE va 
elogiar la capacitat 
empresarial de Lleida 
per sortir de la crisi.

enric Fernández

Cap del Govern d’An-
dorra, on ahir es van 
complir 25 anys de la 
Constitució en el seu 
intent d’entrar en la 
modernitat democrà-
tica i internacional.

antoni martí

Aquesta jove ucraï-
nesa establerta a l’Alt 
Urgell és una de les 
impulsores del Rock 
the Mountains, en 
un intercanvi d’Eras-
mus amb sis països.

Dasha lavrinenko

La primera ministra 
britànica acusa Rús-
sia de ser culpable de 
l’intent d’assassinat 
de l’exespia doble 
rus Serguei Skripal 
i de la seua filla.

Vladímir Putin

Trencant  
barreres a 
Aigüestortes

el Parc Nacional ha in-
corporat una cadira de 
neu perquè persones 
amb mobilitat reduï-
da puguin disfrutar de 
tots els racons d’aquest 
paratge. l’han estrenat 
alumnes de Tarragona.

TerriTori i sosTeNiBiliTaT

Enmig d’una xocolatada popu-
lar, operaris de l’ajuntament de 
Barcelona retiraven la setmana 
passada l’estàtua del comerciant 

i navilier Antonio López, marquès de 
Comillas, del centre de la plaça que fins 
ara portava el seu nom i aviat es dirà 
d’una altra manera, per causa de la seva 
condició de negrer. Els detractors de la 
mesura al·leguen que en aquell temps el 
tràfic d’esclaus era legal, un argument 
que confirma que no sempre les lleis són 
justes, ni immutables, detall que haurien 
de tenir en compte els actuals defensors 
de la legalitat a ultrança. Fa l’efecte que 
el pròxim prohom barceloní a quedar-se 
sense monument serà Joan Güell, situat 
aquest a la Gran Via, per idèntic motiu. 

Per contra, diríem que el seu coetani 
Manel Girona pot estar tranquil respec-
te de la possibilitat de perdre el carrer 
que el recorda a la part alta de la ciutat, 
perquè tant ell com la seva família no eren esclavistes 
i van guanyar els diners –molts, els que més– amb 
negocis no pas especulatius sinó productius, de re-
sultats tangibles, reals. S’enriquien sense perdre de 
vista l’interès comú. Uns autèntics emprenedors que 
alhora feien país, sorgits de Tàrrega i que mai no van 

oblidar els seus orígens ni el compromís 
amb aquestes comarques, ja que van 
promoure i finançar projectes tan trans-
cendentals com el canal d’Urgell, el fer-
rocarril Barcelona-Lleida-Saragossa, la 
carretera de Ponts a Tremp i d’altres vies 
o la finca del Castell del Remei. Tot això 
ho ha estudiat a la seva tesi doctoral, i 
després n’ha escrit un llibre molt docu-
mentat, si bé força amè, la historiadora 
Lluïsa Pla: Els Girona, la gran burgesia 
catalana del segle XIX (Pagès), traduït 
ara al castellà. Al final d’una conferència 
que l’autora pronunciava fa poc a Mo-
llerussa, l’expresident de la Diputació, 
Ramon Vilalta, que era entre el públic 
i s’havia llegit el llibre, es va preguntar 
en veu alta com és que en tants munici-
pis de la plana hi ha carrers dedicats a 
Domènec Cardenal, enginyer del canal, 
i en canvi ni un a la nissaga que va assu-
mir la construcció i el finançament de 

l’obra, sense subvencions oficials. Es podria començar 
a reparar l’oblit col·locant una placa a la façana de la 
casa, a la plaça Major de Tàrrega, en què els Girona 
tenien la botiga on va arrencar l’aventura empresarial 
que en tan sols tres generacions els convertiria en la 
primera fortuna de Catalunya.

Els bons burgesos

Com és que en 
tants municipis 
de la plana hi ha 
carrers dedicats a 
Domènec Cardenal, 
enginyer del canal?
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