
Brichfeus torna a Ismes 3 anys 
després de la darrera exposició

// RAMON FRANCÀS

Tres anys després de la 
seva darrera exposició, que 
va tenir lloc a la desapare-
guda galeria Prisma, Jaume 
Brichfeus torna a mostrar la 
seva obra. L’exposició,  una 
selecció de paisatges, mari-
nes i natures mortes (bode-
gons prefereix anomenar-los 
Brichfeus ja que diu que les 
f lors i fruites de les seves 
obres són ben vives) s’in-
augura a dos quarts de vuit 
del vespre d’avui divendres i 
es podrà visitar fins al 19 de 
novembre. Són una trentena 
d’obres, olis sobre tela pintats 
durant els darrers tres anys. 
Les peces es venen entre els 
150 i els 3.000 euros. Tot i 
que la majoria de paisatges 
són vilanovins, un fidel re-
trat colorista de la Vilanova 
que desapareix, també se’n 
poden trobar de Castellet o 
de Ribes.

Hi exposa des 
d’avui paisatges, 
marines i natures 
mortes

La temàtica 
local, protagonista 
principal de la 
trentena d’olis

Brichfeus, a la pinacoteca de casa seva aquest dimecres. XAVIER

Als seus 78 anys Brichfeus 
afronta aquesta exposició (fa 
tres anys ja va dir que la de 
la Prisma seria la darrera) 
amb certa il·lusió, tot i que 
creu que ara no és el mo-
ment més oportú per la crisi 
econòmica. Afegeix que qui 
més l’ha engrescat a tornar 

Música

// DAviD PueRtAS eSteve

Pronunciar bé és ga-
rantia que el missatge ar-
riba a lloc. En música, això 
també passa. Diumenge, 
la soprano Maria Lluïsa 
Muntada va pronunciar bé 
i el resultat va ser un èxit. 
Que va cantar bé no sóc jo 
qui ho ha de valorar (amb 
el seu currículum, la seva 
experiència i la seva cate-
goria, no cal dubtar-ne gai-
re, però la crítica a vegades 
amaga sorpreses). El que 
vull ressaltar és que es va 
tractar d’un concert amb 
les coses ben dites. Ella va 
pronunciar bé i les can-
çons van arribar millor: 
poques vegades he escoltat 
les paraules que Toldrà va 
musicar tan netes i tan cla-
res. Poder gaudir alhora de 
la música i dels versos de 
Sagarra, Salvat-Papasseit i 
Garcés és un regal que no 
sempre es rep. El públic, 
de forma espontània, es 
va posar d’acord en pre-
miar amb llargs aplaudi-
ments la quarta de les sis 
cançons que es van inter-
pretar: una Cançó de comiat 
que va arribar a lloc i que 
va remoure coses. La mú-
sica, a vegades, s’esdevé, 
com deia el gran director 
Celibidache, i diumenge, 
en aquell moment, va 
esdevenir. També hi van 
ajudar els arranjaments: 

Aureli Vila i Joan Lluís Mo-
raleda han estat persones 
que han estimat profun-
dament aquesta música i 
això es nota en cada nota 
de l’orquestració.

Qui també va pronun-
ciar bé va ser l’Orquestra 
de Cambra del Garraf, 
malgrat que les condici-
ons acústiques segueixen 
sense ajudar. Com més 
gent l’omple, millor sona, 
l’església de La Geltrú. I 
com que de gent no en va 
faltar, l’església també va 
pronunciar bé.

Només faltava que el 
director també pronunci-
és bé i, tenint en compte 
l’ovació que va rebre Mar-
nix Willem Steffen al final, 
no hi ha dubte que es va fer 
entendre. La Simfonia de 
cambra de Dmitri Xostàko-
vitx no és una obra plane-
ra. Està plena de contingut, 
de jocs musicals i de jocs de 
sentiments, de ràbia, de 
passió, d’impotència, de 
dolor, d’esperança. Va ser 
escrita després de la visita 
de l’autor a la destruïda 
ciutat de Dresden on van 
morir més de 140.000 per-
sones i l’obra va ser dedica-
da a totes les víctimes dels 
feixismes. Tantes coses en 
poc més de mitja hora van 
ser perfectament pronun-
ciades. I el missatge va ar-
ribar a lloc.

 Després del concert
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REDACCIÓ. L’Aula d’Extensió Universitària dedica la sessió 
d’avui al president Francesc Macià, amb l’acte Memòria 
poètica i musical en record de Francesc Macià, amb l’actuació del 
rapsoda Francesc Ten, acompanyat a la viola de roda per 
Adrià Grandia. L’Aula, però,  dedicarà la primera part de l’ac-
te als vilanovins premiats per la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Escribano i Bienve Moya, premis Nacionals de 
Cultura, i Enric Guitón, mereixedor d’una medalla al treball 
President Macià 2008. L’acte començarà a les set de la tarda 
d’avui divendres, a l’Escola Superior d’Enginyeria.

Poesia i música per a Francesc 
Macià, avui a l’Aula

Breus

REDACCIÓ. Thalassa, l’espai dedicat al mar del Canal 33 de 
Televisió de Catalunya, dedica avui un reportatge al vilano-
ví Francesc Roig Toqués. Sota el títol Passió de col·leccionista, 
les càmeres visitaran el Museu de Curiositats Marineres i 
recolliran part del seu arxiu cinematogràfic per  explicar 
l’afició que el vilanoví tenia per la mar i les col·leccions que 
va anar atresorant durant la seva vida. El programa s’eme-
trà a les deu menys cinc minuts d’aquesta nit.

Thalassa dedica avui un reportatge 
a Francesc Roig Toqués

// ReDACCió

Susana Peix i Montse Ba-
lada han guanyat el concurs 
contes convocat per l’Associ-
ació d’Amics del Drac de la 
Geltrú. Les dues autores, que 
ja havien col·laborat anteri-
orment, han guanyat amb 
el conte Ha nascut un drac a la 
Geltrú. 

L’editor Francesc de 
P. Mestres, l’il·lustrador 
Sebastià Serra i el mestre i 
poeta Francesc Pascual han 
estat el jurat d’aquest premi 
nascut amb l’objectiu de fo-
mentar la cultura popular i 
tradicional catalana. 

El lliurament de premis 
tindrà lloc el 21 de novem-
bre, amb una cercavila que 
s’anunciarà. 

Peix i Balada guanyen el concurs de 
contes del Drac de la Geltrú

La gent del Drac de la Geltrú, a l’Hora del Conte de la Cardona DIARI

a exposar és la seva esposa 
Montserrat. 

L’obra que penja des 
d’avui a Ismes és una selec-
ció de l’estil més pur d’aquest 
artista de la plaça de les Ca-
sernes. Diu que combina 
el dibuix, el color fauvista i 
l’impressionisme. Tota l’obra 

es basa en apunts presos en 
directe que després desenvo-
lupa a l’estudi de casa seva. 
En aquest sentit apunta que 
segueix fil per randa un con-
sell que li va donar Alexandre 
de Cabanyes: No és impor-
tant tardar una hora o 
vuit dies en acabar l’obra, 
el que és important és cap-
tar un moment de la na-
turalesa en directe. Això, 
diu Brichfeus, no es pot fer a 
través d’una fotografia. 

Durant la inauguració 
d’avui Brichfeus obsequiarà 
els assistents amb un punt 
de llibre. Durant la mostra 
també és previst que El Cep 
i la Nansa presenti un llibre 
amb dibuixos de Brichfeus. 
Aquest, que és el primer lli-
bre de Brichfeus, és un pro-
jecte que l’il·lusiona especi-
alment.

No hi ha dia que aquest 
pintor vilanoví no dibuixi o 
pinti. De fet, la seva esposa 
diu que el dia que deixi de 
pintar és que ha d’estar 
molt malament. Afegeix 
que això de pintar ho sent 
molt. Ja ha començat a di-
buixar les felicitacions de 
Nadal, que com cada any re-
alitza a mà individualment. 
Brichfeus afirma que pinta 
per ell i no per vendre. De 
fet, en 60 anys de carrera diu 
que no ha fet més d’un parell 
d’obres per encàrrec.


