Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
Concert commemoratiu del 75è Aniversari de l'Alliberament dels camps nazis

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Als camps nazis hi van anar a parar, entre d'altres, músics i artistes. Alguns van compondre o van interpretar
peces musicals de gran interès en condicions infrahumanes. Coincidint amb el 75è Aniversari de l'Alliberament
dels Camps, proposo organitzar un concert commemoratiu, en les condicions que permeti la pandèmia del
COVID-19, per donar a conèixer aquestes obres d'art i conscienciar de la importància de combatre el feixisme i
els totalitarismes en general. Els músics seran, preferentment, persones del municipi o de la comarca.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Aquesta proposta aportarà beneficis culturals, socials i econòmics al municipi:
- Recuperació de la memòria històrica.
- Conscienciació ciutadana contra el totalitarisme.
- Dinamització de l'oferta cultural del poble.
- Difusió de temes històrics i musicals.
- Revitalització del sector cultural, oferint un bolo a músics locals que han vist limitades les seves oportunitats laborals durant la pandèmia.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Les persones beneficiàries d'aquesta proposta són els músics que hi participaran.
Les persones destinatàries són tots els habitants de Sant Pere de Ribes.
El concert es podria enregistrar i divulgar-lo per fer-lo arribar a més gent, ja que l'aforament
serà limitat.
5. Pressupost calculat o estimat *

2.950€

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Pressupost estimat desglossat
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Aquesta proposta va sorgir arrel del meu treball de recerca de Batxillerat, que tracta
sobre la música en els camps nazis. Tot i ser un tema amb no gaire visibilitat, he
descobert que als camps nazis va haver-hi una vida cultural, escènica i principalment
musical prou rica i abundant, que darrerament està sent documentada i investigada.
D’aquesta manera, en començar a aprofundir en la meva investigació, no vaig trigar gaire
a trobar autors/es i instrumentistes que, durant la seva reclusió, van composar i
interpretar obres que reflecteixen la seva experiència dins dels camps. Moltes de les
partitures d’aquestes obres han estat buscades i recopilades per fundacions com
l’Instituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria, que compta amb més de vuit-mil
partitures rescatades.
Però aquesta música es va composar per escoltar-la, no per deixar-la acumulant pols als
arxius. Per això, com a part pràctica del meu treball de recerca, he seleccionat algunes
d’aquestes peces per fer un concert com a mostra i homenatge a les víctimes del
nazisme, coincidint amb el 75è aniversari de l’alliberament dels camps. En el projecte hi
participen entitats com el cor Xic Levare i la coral Talcomsona, a més d’altres músics
locals que ja han mostrat interès a títol individual. El programa està obert a altres músics
locals que s'hi vulguin afegir. Les interpretacions musicals aniran acompanyades d'una
introducció que explicarà al públic l’origen de cada cançó i les circumstàncies en què va
estar escrita i representada.

_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (propostes)

2

