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L
;) <lc Jctal) (Juinjoarl, lll(>l'tjust ar;i r;l un 
rin)'.és u1ta 0111l)t~1 aUarga<l~. J lltcossà
r ia. J essencial per entendre el gresol 
111usical-ile la_seva·ge11eració, que va fer 
eclosió amb forç.a a nlitjans dels ru1ys (>0 

i que es '\1a mai1te11ir amb força durant dues clèca
des n1és_, Q\1a11 "n1úsic.a con temporàni ;\ .. volia dir 
rntíl),ica del l)l'C»S:CJlt, El co1111lositor de {lit1do1ns, :-l 
niés. va l)Odcr exercir co1ll ~ i11tèrtlret.j~l fQS aJ t>i
ano o c:on1 a director d'o1·questra, així com de crí· 
tic¡ div\1lgador111usical. Això~ unit a la llo1'1ho111ia 
del perso11atge, e.l va convertir en t1n _ artista co
negut., reco11egut i estin1at. 

Per :.tlxò mateix, i :.1te.sa lnrellev!mci:.lde Guinjo
a,11, sor1>1'èn c¡uècl cicle lntèr1)tcts Ci1t&loo1sdcl P<\· 
laude la f\1\isieil acabés f~nt d':1qttest a11on1enat 
1-lon~enatge un co1lcert n1és,, al 1l1a1·ge de la quali · 
tatgloh;il <le la interpretació del co11junt instnl · 
mental BCN 216. lNo es podria 1la\:er elaborat un 
pro,grama demà especial i ad hoc per a l'ocasió~ e11 
co1nptès del r idíc:lt) DIN·A1· in1près ''dues tares i 
que ioclO\l t111 text excel·lent i concís, J)Crò i11S\t l1· 
cie nt, d'Irene Valle de Lopc? ¿No s'hauria pogut 
c.::ot11plen1ct1tar cl concert a111b algun parlarnent, 
~1tcsa Ja reia.e ió de Gtliujoa1\ an1l1 cl Pal.au"? li t\11a 
exposició de fotografies o fi l 111acio11S del 1núslcque 
per1netés veure les Se\•es actuacions a 1·emblen1à
tic~\Lt<litori modernista? Crec. sincer~tn1e11t, que va 
seru11a oportunitat 1>erdtlda, iés lUta llàstima Qlte. 
tot i l'encert del progr:una, nó es donés més relle
\'~111cia a la gçga11tiJ)a 1)cr~<>rlalit~1t l1un1a11a i artís· 
t ic.<1 de Gt1i11joa11_. 

El veritable homenatge 
Tot plegat, <.'on1 deia abans, a p:.u-t de la magnífica in
terpretació de UCN 216 da,.ant de la precisa, at.en
ta i entregada batuta d'Erne~t Martínez I.zquier
t.io,<¡uc. al fi11al de l' f'f orll.t111atgc<"1 Co·r11te1~ A1nqya, wi 

agafar-emocionat- la partitura pcrofc1ir-h1 al pú
blic i a 17rai1çc1is:; fill de úuinjoa11, present a la sala. 
Això si que va ser un veritable hQn1enatge, aixícon1 
la pre.sència {1e deixeble-s i co1·legues. Tan1bé ho va 
ser l'execució de les quatre peces q ue integraven 
e l Cttrt però intens programa. tant Jes de çonjtmt 
instrumcn tal (cl citat Homenatge ... , Gf Ç 79 i 81Jrce
lona 2J 6J com la pianJstica, <1mb luJ)CÇa Recordànl 
Cliopin,escrita el 2012.-


