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‘Miralls’, ressò als mitjans de comunicació 

 
 
El concert ‘Miralls. Toldrà-Falla-Milà’, organitzat per El Far Blau, ha estat present als 
mitjans de comunicació des de la seva presentació, el 5 de novembre, fins després 
d’haver-se dut a terme, el 16 i 18 de novembre. 
 
Us convidem a sentir, veure o llegir, les entrevistes, reportatges o notícies que ha 
suscitat l’espectacle. 
 
 
Televisió de Catalunya va parlar sobre el concert en l’Informatiu Migdia del 16 de 
novembre (minut 57.30), així com en l’Informatiu Comarques del mateix dia (minut 
20.53). També va difondre la informació sobre ‘Miralls’ i el debut de la Camerata 
Eduard Toldrà a través del seu portal de notícies 324.cat, el 6 de novembre i el 18 de 
novembre. 
 
Catalunya Ràdio es va fer ressò de Miralls el 16 de novembre: a l’agenda de El matí 
de Catalunya Ràdio, i amb una notícia amb declaracions d’Edmon Colomer a 
l’informatiu del vespre (minut 43), que es va repetir al llarg de la nit a Catalunya 
Informació. 
 
Per la seva banda, a Catalunya Música, el programa Notes de Clàssica va fer una 
entrevista al director Edmon Colomer, que va explicar el repertori del concert, així com 
de tot els seus al·licients, i que es va emetre el 15 de novembre al vespre. Durant els dies 
previs al concert Catalunya Música també va emetre un reportatge de Xavier Chavarria 
sobre 'Miralls' i el bateig de la Camerata Eduard Toldrà. 
 
La Vanguardia publicava diumenge 18 de novembre tota la informació referent al 
concert en l’agenda cultural de la versió en paper (annex 1). En la versió digital, 
lavanguardia.com, se’n va fer ressò el 6 de novembre i el 17 de novembre.   
 
També el diari El Punt Avui va destacar el concert ‘Miralls’ el seu suplement Cultura, 
el 16 de novembre (annex 2). 
 
La Revista Musical Catalana ja es va fer ressò del concert el 18 d’octubre, en la seva 
versió digital. Un altre diari digital dedicat a la cultura, Núvol, en parlava el 15 de 
novembre.  
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Canal Blau i Maricel TV van oferir informació sobre el concert debut de la Camerata 
Eduard Toldrà en els informatiu Garraf al Dia del 6 de novembre i del 16 de novembre. 
 
El setmanari Diari de Vilanova va anunciar el concert en el diari del 9 de novembre 
(annex 3). En el del 16 de novembre, publicava un article d’opinió de l’escriptora 
Teresa Costa-Gramunt referent al concert (annex 4), un article a la secció de Cultura 
(annex 5) sobre Toldrà, en que recordava la presentació de la Camerata Eduard Toldrà i 
l’estrena de la nova obra de Leonora Milà, i dedicava un breu a Leonora Milà en la 
contraportada (annex6)  
 
El digital Eix Diari, a banda de la informació escrita també va publicar un vídeo en què 
els protagonistes de ‘Miralls’ explicaven el projecte, el 5 de novembre. A més, va 
dedicar una notícia a la figura de Leonora Milà i una altra a la valoració dels concerts un 
cop finalitzats. 
 
El diari comarcal La Fura, va publicar informació sobre el concert, el 6 de novembre, i 
la valoració de l’espectacle, el 21 de novembre. 
 
L’Agència Catalana de Notícies (ACN)  va fer difusió de la presentació de Miralls, el 
6 de novembre,  i va difondre la crònica del primer concert, el 17 de novembre.  
 
També van publicar informació sobre el concert el diari Ara.cat, així com Nació 
Digital o el digital directe.cat. 
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Annexos 
 

1. La Vanguardia, 18.11.12 
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2. El Punt Avui, suplement Cultura, 16.11.12 
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3. Diari de Vilanova, 9.11.12 
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4. Diari de Vilanova, article d’opinió, 16.11.12 
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5. Diari deVilanova, 16.11.12 
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6. Diari de Vilanova, contraportada 16.11.12 
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