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� Autors: J. La Fontaine (text) i X. Benguerel (música)
Intèrprets: Orq. de Cadaqués, dirigida per V. Petrenko
Narradora i animació: Rosa Gámiz i Pere Puig
Lloc i dia: Auditori de Girona, 17 de desembre del
2006

Faules per als més petits

música | les set faules de la fontaine

o hi ha dubte que la música que Xavier Ben-
guerel va compondre a 7 Faules de La Fontai-
ne es desenvolupa motivada i suggerida pel

text poètic que sovint anticipa o comenta el que diu la
narració. El compositor, mitjançant un petit grup ins-
trumental format per flauta, oboè, clarinet, fagot, trom-
peta, trombó, percussions, violoncel i contrabaix, re-
marca i posa en relleu les diverses situacions que Jean
de La Fontaine va adjudicar als animals de les seves
faules. El mateix Benguerel ens dóna informació del
perquè de les faules escollides així com dels instru-
ments que ha usat. «No he volgut identificar explícita-
ment cap instrument amb cap animal, però sí que he
buscat un cert paral·lelisme entre els uns i els altres, ai-
xí he triat, expressament, faules en què aquests animals
fossin els protagonistes principals: la Cigala, la Formi-
ga, el Corb, el Renard, el Llop, l’Anyell, la Granota, la
Cigonya, la Gossa, el Lleó i el Mosquit, escrits en ma-
júscules com volia La Fontaine.»

En el concert matinal d’ahir, adreçat bàsicament al
públic infantil, no es van interpretar totes les faules que
el compositor català va escollir per a la seva obra, i la
representació reduïda i animada de les quatre que es
van interpretar va ser programada amb uns clars objec-
tius pedagògics. Rosa Gámiz anava explicant el desen-
volupament argumental de cada una de les faules abans
de la narració que figura a la partitura i els membres de
l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués mostraven els
efectes musicals més significatius que fan veure el pa-
ral·lelisme que Benguerel ha imaginat entre els instru-
ments i els animals.

La versió que es va poder sentir va ser, en el pla ins-
trumental, precisa i colorista, si bé una mica contingu-
da. L’animació realitzada per Pere Puig, molt detallista
amb tots els elements que mostrava el text, va estar ben
acollida pel públic, encara que la seva concepció artís-
tica va comunicar més amb el públic adult que amb
l’infantil. Tot i això és molt important que en les pro-
gramacions habituals de les sales de concert hi figurin
representacions adreçades als més petits, amb obres
que compositors destacats han escrit pensant en ells.

N
Una imatge del concert celebrat ahir a l’Auditori de Girona. / LLUÍS SERRAT
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Montserrat Ribas
presenta «La
identitat dona»

� Girona. Montserrat Ri-
bas presenta avui (20
h), a la Llibreria 22 de
Girona, el llibre La
identitat dona (La Des-
closa). En l’acte hi in-
tervindran Imma Meri-
no, Isabel Banal i Tere-
sa Cabruja. El treball de
Montserrat Ribas en
aquest llibre consisteix
a mostrar com les dones
es plantegen, entenen i
viuen la identitat de gè-
nere. / EL PUNT
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� L’escriptor banyolí Se-
rafí Gimeno ha canviat de
llengua i de gènere en el
seu tercer llibre: després
de dos llibres en castellà,
un de ciència ficció (Mun-
do ilusorio. Materia oscu-
ra) i la novel·la psicològi-
ca La cópula de la mantis,
Gimeno s’estrena en cata-
là amb Bestieses (Edicions
Cedel), un llibre en què
dóna veu, a través de la fi-
gura literària de la proso-
popeia, a tota una sèrie
d’animals i altres protago-
nistes del món natural,
com ara el xiprer, la mun-
tanya i l’arbre urbà, tots
ells malmesos d’alguna
manera per la relació de
molts segles amb els hu-
mans.

«Feia quinze anys que
tenia aquest llibre al cap»,
diu Serafí Gimeno, que
aposta per una ecologia
«reivindicativa i divulgati-
va alhora», com també es
pot comprovar en el seu
web www.monviu.org. A
Bestieses parlen en prime-
ra persona la rata de bi-
blioteca, la guineu, la mos-
ca, la sardina, el cuc de ter-
ra i, fins i tot, un virus de
disseny i un ésser humà.
També hi parla el Dodo,
convertit en símbol dels
animals extingits.

Gimeno fa tallers litera-
ris en centres cívics de Ba-
nyoles i Figueres, i ja està
preparant un altre llibre,
en aquest cas sobre tècni-
ques literàries titulat El
cuc de la narrativa.

Serafí Gimeno dóna veu als
animals i a la natura

malmesa pels humans
X.C. /  Banyoles


