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L’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí ha rebut en
donació diverses obres del
fons privat d’art del reco-
negut violoncel·lista i pe-
dagog italià d’origen roma-
nès Radu Aldulescu
(1922-2006), que havia
viscut al municipi i havia
estat estretament vincu-
lat durant anys al Festival
de Música de Torroella de
Montgrí. Aldulescu, entre
molts altres alumnes, va
tenir Lluís Claret i Serra.

Les obres d’aquest au-
tor han estat cedides en

donació per la filla de l’in-
tèrpret, Rodica Aldoux,
que ha mantingut la seva
vinculació física i emo-
cional amb el territori i 
ha decidit deixar al muni-
cipi aquestes obres de la
seva propietat. La regido-
ra de Patrimoni Cultural,
Natàlia Navarro, va agrair
la generositat de la dona-
ció i tot el que al llarg de la
seva vida han fet pare i filla
per la vila i pel Festival de
Música de Torroella de
Montgrí.

Alduescu va actuar al
Festival de Música des del
1983 fins al 2002, quan es
va retirar com a intèrpret
en un emotiu concert a
l’església de Sant Genís. A
més, durant tretze anys va
ser professor i director
dels Cursos d’Interpreta-

ció Musical. El músic, que
va ser medalla del Montgrí
el 2002, està enterrat al
cementiri de Torroella,

Radu Aldulescu va estu-
diar al conservatori de Bu-
carest i va debutar a la rà-
dio de la mateixa ciutat el
1941. El 1969 va arribar a
Roma després d’abando-
nar Romania. A Roma, en-
tre altres professors, va te-
nir Gaspar Cassadó i Mo-
reu. El 1972 va crear el
grup de cambra Trio d’Ar-
chi di Roma. Va ser profes-
sor a l’Acadèmia de Músi-
ca de Roma, al Conserva-
tori Europeu de París i va
tenir com a alumnes, en-
tre d’altres, Paulo Gaio Li-
ma, Ulf Tischbirck, Gem-
ma Serpenti, Mariet van
Dijk, Serban Nicèfor i Ma-
rin Cazacu. ■

Joan Trillas Torrents
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El llegat d’un gran violoncel·lista
La filla de Radu
Aldulescu dona
obres del músic a
Torroella de Montgrí

Radu Aldulescu, a l’església de Torroella, el 1987, durant el festival ■ JOSEP LLORET

Carrère, nou
premi Princesa
d’Astúries

MÚSICA

PREMI

30 anys de ‘The
Commitments’, al
Black Music
El Black Music Festival cele-
brarà el 30è aniversari de la
pel·lícula musical The Com-
mitments, d’Alan Parker, amb
dos concerts protagonitzats
per un dels seus protagonis-
tes, el cantant Andrew Strong,
que tindran lloc el 22 d’octu-
bre a la Sala Atrium de Vilade-
cans i el 23 d’octubre a La Mi-
rona de Salt, per als quals les
entrades ja estan a la venda. A
més, abans de cada concert
es projectarà la pel·lícula, a la
Sala Atrium i al Cinema Truf-
faut de Girona. Strong cantarà
clàssics del soul de la banda
sonora, amb una potent ban-
da de músics del país. ■ X.C.

El novel·lista i cineasta Emma-
nuel Carrère (París, 1957) ha
estat guardonat amb el premi
Princesa d’Astúries de les lle-
tres 2021. El jurat, que es va re-
unir de manera telemàtica, es-
tà format per una vintena d’ex-
perts, entre els quals hi ha
noms com ara els de Xuan Be-
llo, Leonardo Padura i Carme
Riera. Carrère és un autor ha-
bitual d’Anagrama, que li ha
publicat catorze títols, com per
exemple De vidas ajenas, Una
novela rusa, Una semana en la
nieve, Limónov, El regne, Con-
viene tener un sitio adonde ir,
Ioga... Ell mateix ha dut al cine-
ma obres seves com ara L’ad-
versari i El bigote. ■ REDACCIÓ

Es parla de “teatre a la ita-
liana” quan l’acció passa
en un escenari i el públic
ho veu en una platea que fa
la funció de quarta paret
de l’espai. Ara, podríem
encunyar el concepte de
“teatre a la napolitana”
quan el públic envolta l’es-
cena i els actors i perso-
natges s’hi adrecen, pun-
tualment. Aquest és el
propòsit del muntatge Fi-
lumena Marturano a la
Biblioteca de Catalunya,
que es representa a partir
de dimecres vinent fins al
31 de juliol. El director
Oriol Broggi rescata un
nou clàssic d’Eduardo De
Filippo(ja ho va fer amb
Natale in casa Cupiello i
Questi fantasmi) que feia
25 anys que no es repre-
sentava professionalment
a Catalunya. Encapçalen
el repartiment Clara Segu-
ra i un actor napolità, En-
rico Ianniello, en un vode-
vil que traspua la lluita de
la protagonista per casar-
se amb l’home que hi con-
viu des de fa 25 anys i po-

der donar cognom als seus
tres fills. L’enganyifa (bar-
rejant català, castellà ita-
lià i napolità) està servida.

Broggi és un director
que estima el teatre i el ci-
nema italià de mitjans del
segle passat. Bona prova
d’això és que va sortir-se’n
amb l’adaptació d’Una

giornata particolare en
què Segura i Pablo Derqui,
interpretaven el duet Lo-
ren/Mastroianni. Uns
anys enrere, Broggi ja ha-
via fet una dramatúrgia
onírica inspirant-se en el 8
i mig de Fellini (28 i mig).

Aquest muntatge, amb
deu actors en escena (el

repartiment es completa
amb Marissa Josa, Jordi
Llovet, Eduard Muntada,
Xavier Ruano, Josep So-
brevals, Sergi Torrecilla,
Montse Vellvehí i Carla Vi-
laró), estava previst estre-
nar-lo ara fa pràcticament
un any, però es va plante-
jar d’endarrerir arran del

tancament dels teatres
fins al Nadal. Per aquelles
dates, l’aforament màxim
marcat pel Procicat era
del 50% i encara calien
moltes precaucions per
evitar contagis de compa-
nyia. L’obra, ara, es plan-
teja com s’havia dissenyat
abans de la pandèmia:
amb els espectadors en-
voltant un espai que ocupa
tota la nau de la biblioteca,
en què s’ha tapat la sorra
amb rajoles hidràuliques
que poden recordar un pis
de l’Eixample atemporal.
D’aquesta manera, el pú-
blic assistirà indirecta-
ment a una estratègia per
aconseguir el fi necessari, i
en resultarà còmplice. ■

Oriol Broggi reivindica la dignitat d’una dona que lluita pel futur
dels seus fills a ‘Filumena Marturano’ a la Biblioteca de Catalunya

J. Bordes
BARCELONA

A la napolitana

Clara Segura amb Marissa Josa, de fons, en un assaig del muntatge ■ SÍLVIA POCH

Dimecres
s’estrena un
muntatge que
havia previst
temporada just
fa un any
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