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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 12978

TARIFA: 443 €

E.G.M.: 108000

ÁREA: 92 CM² - 11%

SECCIÓN: MULTIMEDIA
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‘(S)avis’
Josep Puigbó entrevista aquesta nit la pianista i compositora Leonora Milà, nascuda el 1942 a Vilanova i la Geltrú. Milà
va debutar al Palau de la Música amb només sis anys, un fet
que li va valer el qualificatiu de nena prodigi. Al marge de la
seva extensa obra, com a intèrpret ha actuat al costat de les
orquestres més prestigioses del món, però ella mateixa lamenta que sempre ha sigut més reconeguda a l’estranger que
no pas al seu país.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 23138

TARIFA: 1560 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 203 CM² - 19%

SECCIÓN: PUNTO DE VISTA

14 Octubre, 2016

De set en set
Josep Maria Casasús

Lliçó Brunet

E

l periodista Manuel Brunet, que
va viure de 1889 a
1956, bescantat per
uns, respectat per altres, torna a l’actualitat amb tota justícia.
El posa a l’abast de tothom el doctor
Francesc Montero, de la Universitat de
Girona, en un llibre acurat, amè, esclaridor. Ben recomanable. A Figueres, on
vivia, Brunet era “el mestre”. Ho deia
Fages de Climent en una nota, inclosa
en el llibre. Hi ha una lliçó de Brunet
que va més enllà de les que impartia
com a home culte. Fou un lliçó sobre la
complexitat humana i la relativitat de
les idees. Pels qui fem recerca en periodisme històric, Brunet és un perso-

Fou un lliçó sobre la
complexitat humana i la
relativitat de les idees
natge que també ha tornat a l’actualitat amb la polèmica sobre la Sagrada
Família de Gaudí. Fou una persona
abrandada i contradictòria. L’any 1950
va publicar un article que clamava per
la continuïtat de les obres del temple.
Trenta anys abans, en canvi, havia insinuat –com Josep Pla– que fos enderrocat el Palau de la Música. Deia que
era el Palau de la Quincalleria, de la
mateixa manera que ara hi ha un regidor que confon la Sagrada Família amb
una mona de Pasqua. No és nou,
doncs, abraonar-se contra l’estètica
modernista. Les fòbies dels reaccionaris del segle XX s’han empeltat en esnobs del segle XXI. Si es fes realitat el
desig de malmetre patrimoni, Brunet i
Pla, hereus del conservadorisme vuitcentista, serien jutjats avui pel Tribunal
de l’Haia. Brunet va renegar del seu
passat iconoclasta. La lliçó Brunet també és la de contenir l’orgull, fugir de la
supèrbia, apaivagar ímpetus juvenils.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 131497

TARIFA: 2800 €

E.G.M.: 651000

ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: QUE HACER

13 Octubre, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 4438

TARIFA: 671 €

E.G.M.:

ÁREA: 564 CM² - 61%

SECCIÓN: ESPECTACLES
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El proper diumenge 16 d'octubre a les
18h. l'Auditori AXA de l'Illa Diagonal
acollirà una nova Marató Chopin per
recaptar fons per a la investigació de
les conegudes com a “malalties
invisibles”: sensibilitat química
múltiple, fatiga crònica i fibromiàlgia.
Enguany, 25 pianistes tocaran
nocturns, preludis, valsos i masurques
de Frédéric Chopin.

Josep Maria Colom. Foto: May Zircus


PALAU PIANO. Josep Maria Colom, piano. Obres de Chopin, Mozart, Granados, J. S. Bach. PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA. 10 D’OCTUBRE DE 2016.
Per Lluís Trullén
Els recitals oferts pel pianista Josep Maria Colom no poden mai deixar indiferent a qui els escolta. Una de les més grans
figures del panorama pianístic, cada cop que s’acosta a la música de Mompou, de Liszt, de Bach o Chopin, ho fa des d’una visió innovadora, personal i amb un sentit de la creativitat admirables. En el seu darrer recital ofert al Palau, seguit per
uns set-cents assistents, va fer dialogar en un programa dividit en tres blocs Chopin i Mozart, Chopin i Granados i Chopin
i Bach, autors tots ells de generacions diferents i que mai no van coincidir cronològicament. Mozart i sobretot Bach van
exercir una influència decisiva sobre Chopin, i en el cas de Granados, la música del compositor polonès en va suposar
una font d’inspiració.
Programa arriscat per la configuració i per la complexitat de les obres escollides, amb partitures d’altíssima demanda tècnica, enllaçades a més en un perfecte ordre tonal. Colom, micròfon en mà va explicar la raó d’aquests diàlegs, d’aquesta
simbiosi entre autors i que ja ha abordat en altres ocasions. Enllaçar el lúgubre Preludi en Do menor de Chopin amb l’enigmàtica Fantasia en Do menor de Mozart i amb l’apassionada Balada en Sol menor de Chopin tenia un sentit més que
evident. Emmarcar l’Andante spianato i Gran Polonesa brillant de Chopin entre l’“Epíleg” de les Escenes romàntiques i El
pelele té més que una justificació, és una originalitat que repercuteix en el fet que un recital no segueixi un característic
ordre cronològic o guardi un sentit formal determinat. Colom va tocar el piano de manera extraordinària. Virtuosisme, delicadesa, sensibilitat, seguretat, fortalesa i, a més, incloent dins la Polonesa i posteriorment en alguns dels preludis d’El
clave ben temperat (com per exemple el de Re major) unes ornamentacions molt particulars.
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A la segona part s’establia un diàleg entre Bach i Chopin, concretament amb una selecció de preludis d’El clave ben temperat que precedien Estudis o el fascinant Nocturn núm. 13, en Do menor. Colom enllaçava sense solució de continuïtat i
mitjançant uns nexes que ell mateix va crear a manera d’improvisació Preludis i Estudis, bo i mostrant una sorprenent
però alhora bellíssima relació entre aquestes cèlebres obres. Com ell mateix va explicar, els Estudis de Chopin van suposar un pas més als creats per Clementi, Cramer, Czerny o Heller i si cal trobar una obra anterior que ocupés aquest rol,
cal trobar-la en El clave ben temperat de Bach. Chopin sempre s’exercitava amb aquesta magna obra de Bach i la influència que en ell va exercir va ser més que notòria. Des del primer Preludi i l’Estudi núm. 1 de l’op.10 en Do major, passant per una vibrant interpretació del celebradíssim Estudi núm. 5 (el de les tecles negres), o d’un Bach excepcional en la
interpretació del Preludi en Mi bemoll major, Colom creà mitjançant l’enllaç entre aquestes breus però intensíssimes obres
un corpus d’una gran magnitud musical. Escollir l’Estudi i el Preludi en Mi bemoll major per passar al seu relatiu menor
amb l’elecció del Nocturn núm. 13, el segon preludi d’El clave ben temperat i el darrer dels Estudis op. 25, suposà crear
un retorn tonal –a Do menor– com a l’inici del recital. Però amb un punt d’originalitat va fusionar la melodia d’aquest darrer Estudi en Do menor (configurat mitjançant acords desplegats en ambdues mans que recorren tot el teclat) amb el característic ritme del Preludi en Do major de Bach, tot creant un efecte plàcid, original i que mostra el seu gust per la improvisació, de la qual sempre ha estat un defensor. Finalment, el Preludi en Do sostingut i el quart dels Estudis op. 10 semblaven cloure ja fora de programa aquest intens i llarguíssim recital. Però la delicadesa d’una obra que sol incloure en els
seus recitals com és el segon moviment del Concert Italià (interpretat sense l’ús de pedal) va posar llavors sí cloenda a un
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recital original, personal i magistral de Colom.
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