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questes tres últimes temporades Juan Diego Flórez ha anat fent-se seu el
Palau de la Música gràcies a
aquestacartablancaquetéalcicle
Grans Veus per anar dissenyant el
seu personal Univers Flórez,
mentre penja el cartell de sold out.
El seu públic ho agraeix. Sobretot
quan, com avui, ofereix una primícia llargament esperada: un
discd’àriesd’òperesdeMozart(el
seu debut amb el segell Sony Classical) que fa entreveure que no es
farà esperar el seu debut en òpera
escenificada del geni de Salzburg.
Amb la seva preciosa veu i les
seves elegants maneres oferirà
avui, per primer cop en concert al
Palau i acompanyat de l’Orquestra de València, sota la direcció de
Riccardo Minasi, un programa
centrat en òperes de Mozart i en
altres grans moments del bel canto. En definitiva, els hits de la seva
carrera. Hi conviuran Rigoletto i
La traviata de Verdi o Lucia di
Lammermoor de Donizetti amb
aquest capítol dedicat a Mozart
amb àries de Die Zauberflöte i Il re
pastore. I d’altres d’Orphée et Eurydice de Gluck o Manon i Werther de Massenet.
No, de moment no té previsió
de tornar al Liceu el tenor Flórez.
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JUAN DIEGO FLÓREZ
PALAU DE LA MÚSICA 20.30 H

Diu que està entusiasmat amb el
Palau, on sens dubte la seva veu
–de cos contingut– pren més presènciaillueixmésqueengransteatres d’òpera. I cal afegir que suposa menys esforç que l’opera escenificada, i més ingressos.
A finals de maig es veurà al festival DocsBarcelona el documental Simfonia produït per Mediapro, una aproximació a la tasca de
la seva fundació Sinfonía por el
Perú que proporciona educació
musical a nens desfavorits.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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Barcelona

pre renace de Tomás Alcoverro.
L’acte disposarà de la presència de

hippy que viu en una illa al marge de
la societat i que, de cop i volta, es topa amb l’enorme responsabilitat de
cuidar el seu net. El film –humil en
pressupost i enorme en honestedat
i veritat– s’acaba de presentar en el
festival de Màlaga amb tots els números per entrar en el palmarès. A
les sales comercials hi arribarà el 29
de juny.17 Abril, 2018
«Estic nerviós, Pepe», va confes-

de la responsabilitat

dona que ha de passar un temps fo- títol d’una cançó de la banda de
ra del país i que es veu obligadaFRECUENCIA:
a dei- rock King Crimson–
Diario parla de la masxar-li el seu fill (Sandro Ballesteros) culinitat. Més ben dit, de la fragide l’home, dels adults que seplatja, en una casa
sense llum,52
un perquè el cuidi, per dir-ne d’alguna
PÁGINAS:
O.J.D.:litat
72662
ésser tan lliure com egoista que no manera. «Mai t’he demanat res. Fes- gueixen sent nens grans. I, per tant,
teva egoistes.
Adults que han perdut les
sap tractar ni lesTARIFA:
dones, ni els9239
amics, € ho per mi per una vegada en la
E.G.M.:
457000
ni el seu net, un innocent nano de vida», li retreu el personatge de Na- virtuts de la infància però que n’han
al seu pare, que es guanya la
vida conservat
tots els defectes. «En reali10 anys.
ÁREA: 489 CM² vas
- 46%
SECCIÓN:
ESPECTACULOS
Durà (El Príncipe, Tots volem el mi- tocant el banjo en un local de mala tat, és una pel·lícula femenina perllor per a ella, La zona, Merlí…) no és mort de Formentera, on va arribar què els protagonistes no són res sencap nouvingut en la direcció. Ha re- fa molts anys i on va decidir passar se les dones», defensa Sacristán, a

PAÍS: España

L’experiència és tot un grau i ell fa
60 anys que puja als escenaris.
Inundada de gotes d’humor i amb el clar lema que menys és més, la pel·lícula
narra un viatge crepuscular en què
tots els personatges aprenen alguna cosa. El viatge és tant físic com
mental i el guió és ple de preguntes
sense resposta. Durà no vol pontifi-

LA IMPORTÀNCIA DE L’HUMOR /

PROGRAMACIÓ DE LA PRÒXIMA TEMPORADA

El gran salt de la
Camera Musicae
Entre els artistes convidats destaquen Rinaldo
Alessandrini, Alexander Melnikov i Leticia Moreno
M. C.
BARCELONA

L’Orquestra Simfònica Camera
Musicae (OCM) cada cop va millor. A la formació que capitaneja Tomàs Grau li ha arribat el moment de fer un salt qualitatiu, i
això es reflecteix en la llista de convidats amb qui col·laborarà la temporada que ve. Músics de prestigi
com el pianista rus Alexander Melnikov, la violinista madrilenya Leticia Moreno i el director italià Rinaldo Alessandrini acompanyaran l’OCM el curs 2018-2019, en
què mantindrà el seu cicle de concerts del dissabtes a la nit al Teatre
Tarragona i diumenge a la tarda al
Palau de la Música de Barcelona.
La setena temporada seguida
de l’orquestra a l’auditori modernista inclou nou programes molt
diferents que comprenen des de
Música per als reials focs artificials,
de Händel, dirigida per Alessandrini, fins a Quatre estacions portenyes, de Piazzolla, amb Moreno.
Melnikov, molt estimat al Palau,

tocarà el Concert per a piano i orquestra
de Rakhmàninov en un programa
rus que també compta amb Quadros
d’una exposició, de Mussorgski.
Es recuperarà al Palau el programa amb la soprano guipuscoana
Ainhoa Arteta que va ser suspès l’1O i que incloïa Les quatre últimes cançons de Richard Strauss. Salvador
Mas, principal director convidat,
oferirà tres visions d’Àustria amb
obres de Schubert, Joseph Strauss
i Brahms. Carmina Burana és l’única peça simfònica coral, amb el director i els cors per decidir. Entre
els solistes destaca Sara Blanch, premiada soprano que la setmana que
ve actuarà amb l’OCM cantant àries d’òpera.

Aposta pels joves
Es manté l’aposta pels joves talents i
hi haurà tres destacats debuts al Palau. La premiada violinista Esther
Yoo, solista alemanya d’origen coreà, es presentarà a Barcelona amb
el Concert per a violí i orquestra de Si-

33 Violinista 8 La madrilenya Leticia Moreno.

«Ara ens truquen
per proposar-nos
col·laboracions»,
subratlla el director,
Tomàs Grau

33 Batuta 8 L’italià Rinaldo Alessandrini.

belius. El violoncel·lista Kian Soltani, fitxat pel prestigiós segell Deutsche Grammophon i apadrinat per
Daniel Barenboim, serà solista amb
les Variacions sobre un tema rococó, de
Txaikovski, amb un programa sobre
l’art de la repetició que també inclou les Variacions Enigma, d’Elgar.
Completa el trio de debutants el
pianista coreà Seong-Jin Cho. El guanyador del Concurs Chopin 2015
demostrarà la seva maduresa i destresa amb el Concert per a piano i orquestra núm. 2, de Chopin. La cèlebre Cinquena simfonia de Beethoven
acompanya el programa. Grau es-

pera haver completat la integral
de simfonies del compositor alemany el 2020, coincidint amb el
250 aniversari del naixement del
geni de Bonn.
«L’esperit jove i entusiasta» de
l’OCM, una formació privada en
què els músics tenen una mitjana
d’edat de 35 anys, és un dels actius
de la formació. «Ara ens truquen
per proposar-nos col·laboracions i
hi ha artistes que ens han demanat
fer gires per Europa. La internacionalització és una assignatura pendent», reconeix Grau, que dirigirà
sis dels nou programes del curs. H
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E N T R E V I STA

“Ara em prenc més
seriosament com a músic”
Joan Dausà, cantautor, publica el seu àlbum ‘Ara som gegants’

LAURA LEÓN I JOSÉ ANTONIO DE LAMADRID

afs reinterpreten Murillo
ió Cajasol de Sevilla

a de Murillo
rafia del
operiodistes
eón i José
drid, expoCajasol la
de dotze
arroc, del
al es comles. “Murillo
porter social
assenyala
om Lamat en grans
New York
olen denunts i la margi-

nació amb la mateixa tècnica
que Murillo va utilitzar per
representar la pobresa del
segle XVII. Els personatges de
les fotos són reals. Vella amb
gallina és una àvia que va patir
depressió; la Maria Magdalena
de Murillo és avui Ana Bella,
una dona víctima de maltractaments i fundadora d’una
oenagé; les santes Justa i Rufina són una noia cristiana i una
altra de musulmana... La resta
de fotos exposen temes d’actualitat com els desnonaments,
la immigració, la maternitat o
l’homofòbia. / Adolfo S. Ruiz

i Maria
an al
Voices

Mishima i Ramon
Mirabet, al
Finca Mas Solers

estival
es, que se
fins diurk, té un
a catalana.
a Kopf
actes, amb
e l’Institut
poeta
el debat
n Slam.
principal
ternacional
acció

FESTIVAL El festival Finca
Mas Solers tornarà a acollir,
en la seva privilegiada ubicació a Sant Pere de Ribes i
amb una oferta gastronòmica de primer nivell, les actuacions de noms brillants de
l’escena musical catalana. El
13 de juliol, i repartits en
diferents escenaris de la
finca, actuaran Mishima,
Ramon Mirabet, Animal,
Luthea Salom i Guillem
Roma. / Redacció

ces del tresor

emanya un tresor viking de
anys d’antiguitat

Arqueòlegs i voluntaris alemanys han descola illa de Rügen un tresor viking de més de
guitat pertanyent pel que sembla al cèlebre rei
tand, després que un nen de 13 anys i un aficiia trobessin diverses peces a començaments
de setmana s’han rescatat més de 600 peces
X després de Crist, entre les quals es troben
es encunyades pel rei Blåtand. / Efe

NOEMÍ ELIAS / WE ARE COSMICA

Dausà estrenarà el seu nou disc al festival Strenes de Girona i, poc després, al Tibidabo
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

D

esprés d’un lapse de
tres anys, en què ha
fet un profund procés artisticoreflexiu, l’exitós cantautor Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1978) torna a l’arena
musical amb ímpetu renovat. I ho
fa amb un àlbum lluminós, Ara
som gegants (Promo Arts), i un directe de nivell que estrenarà el 30
d’abril a la clausura del festival
Strenes de Girona. Després, el 25
de maig, oferirà un concert atípic
al Tibidabo i recorrerà alguns dels
principalsfestivalsdel’estiucatalà
com Cruïlla, Terramar i Cap Roig.
Ara som gegants és un punt i a
part en la seva carrera artística?
Sense cap dubte. Després dels
meus dos primers discos [Jo mai
mai i On seràs demà?] em vaig
prendre un temps de reflexió, primer per desconnectar una mica,
perquè portava un ritme de bojos, i
després per plantejar-me com havia de ser la meva carrera musical.
Vaig analitzar qui cantava i què
cantava, que era bàsicament a
l’amor i a la mort, i em vaig adonar
que hi havia una cosa més social
que també m’interessava reflectir.
Hi ha una cosa que té a veure amb
la força col·lectiva que volia tenir
en compte en aquest disc, la idea
que, a part de la superació personal, hi ha la col·lectiva, que per mi
és fonamental. Des d’aquesta
perspectiva, Ara som gegants parteix d’una superació, d’un patiment, que tots hem tocat fons, però tots també sabem que hem estat
gegants alguna vegada i que ho
tornarem a ser. En síntesi, un disc
positiu sent com soc jo, com és Joan Dausà.

Es pot dir que amb Ara som gegants s’ha professionalitzat en
cert sentit?
D’alguna manera en aquest disc he
buscat l’apadrinament de la gent
que admiro. M’ha fet la sensació
que durant cinc anys he fet música
i he sumat un públic, el meu públic. Però hi havia una part de la indústria, de la professió, que s’ho
mirava i pensava: “A què juga en
Joan? L’actor que ara canta, que
també és locutor...”. Me n’adonava, i després de reflexionar he volgut transmetre amb aquest disc
que vaig de debò, que em prenc
més seriosament com a músic i
que, per tant, vull que aquest disc
es valori en si mateix com el que és
musicalment.
EL PASSAT

“Per a mi la música era
un joc, malgrat que
acabés fent dos Palau
de la Música i un Liceu”
Si vostè aspira a això, abans
què feia?
Per a mi la música abans era un joc,
encara que acabés fent dos Palau
de la Música i un Liceu, i encara
que sembli una frivolitat, aquests
anys han estat com una gran introducció. Em prenc més seriosament com a músic, i és això el que
vull traslladar a la gent. Vull tenir
el respecte de la professió
Una cosa molt humana.
Ara que sé que puc viure de la música, l’enfocaré com la meva professió. Vinc per quedar-me.
L’èpica és un concepte que
vostèutilitzaperdefiniraquesta
etapa.
L’èpica és una alegria després de
passar-ho malament. L’èpica té al-

guna cosa de patiment, i és increïble perquè transmet un valor al
que fas. La lletra d’una de les cançons del nou àlbum, La gran eufòria, crec que ho explica molt bé: el
que és èpic és celebrar després de
patir. Però l’èpica també l’hem
aplicat a la producció musical. Al
meu segon àlbum, On seràs demà?,
es notaven les influències d’estar
amb Sidonie i tot això, i en aquell
moment vaig voler jugar una mica
al pop. Però analitzant ara el directe que feia en aquella època m’he
adonat que jo em connecto més
amb una cosa més d’autor, en què
esrespirenelstemposielssilencis,
però que, quan la cosa creix, creix.
És a dir, que al meu tipus de cançó
crec que li va més bé la dinàmica
de la cançó d’autor.
Quina ha estat la solució?
Doncs que en aquest aspecte de la
sonoritat l’aposta al meu nou àlbum és doble: apostar per la cançó
d’autor com les del meu primer àlbum, Jo mai mai, però alhora donant-hi més intensitat.
Serà senzill traslladar tot això
al directe?
El directe és precisament on més
es notarà aquesta combinació sonora. Per a aquesta nova etapa que
he començat de zero tinc nou mànager, nova comunicació, nova
discogràfica i... nova banda. I amb
la complicitat de Fluren, un dels
meusdosproductorsdesempre,al
final vam muntar un trio com a
nou format de directe. Al final, tot i
això, hi hem afegit un quart músic,
un percussionista, que ha estat
crucial durant l’enregistrament,
preveient també escenaris més
grans de festivals, com el Cruïlla. I
ja amb els músics decidits vam entrar a l’estudi a gravar. I el resultat
finalhaestatmoltméstreballatsobretot a nivell de so.

S U M A R I
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Jordi Vallverdú
FILOSOFIA DE LA COMPUTACIÓ

e anuncis

s. De vegades s’assembla al personatge de Masat per Josep Maria Folch i Torras, heroi volunsoluciona tots els problemes que se li presenten
particular enginy i sense caure en el desànim.
poder deduir de les seves declaracions en l’enhi haurà noves eleccions o no. Puigdemont va
e era a l’Estat a qui li interessava la repetició
perquè no li va agradar el resultat de les urnes. I
no Rajoy desitjava tornar a fer-ne perquè hi hates i enfrontaments entre l’independentisme.
demont va callar que està guanyant temps (té fins
resentar un candidat) per veure si li encaixa la
dicial per tornar a ser-ho ell, el candidat.
ista va tenir audiènit de Champions del
ue no va quedar clar
arà marcant el gol
partit.

especialista en filo Aquest
sofia de la computació i bio-

ètica de la UAB ha subscrit, amb
més de 200 experts en intel·ligència artificial, la
carta a Juncker contra la pretensió de la
CE de dotar els robots d’un estatus de
persones. PÀGINA 20

Josep Antoni Planell
PRESIDENT DE L’ACUP

de la UOC, en qua Ellitatrector
de president de l’Asso-

ciació Catalana d’Universitats
Públiques, explica l’impacte que
ha tingut el cas Cifuentes, encara que
precisa que el sistema català “està preparat perquè això
no passi”. PÀGINA 22

Joan Dausà
MÚSIC

CULTURA

Mediterrània idíl·lica

es verdes
miques

de Badalona afectats
a de mobilitat han
rebuig a les noves
parcament, una
necessària segons
inió, que només
a a l’afany recaptaonsistori, encara
a banda veuen bé
uli l’estacionament
marítim.

arella amb
e contrast

Keith
seva
ctriu
dman,
os
nts
r, com
n
junts

José Sacristán presenta al festival de Màlaga Formentera Lady,
òpera prima de Pau Durà, una
pel·lícula en la qual el veterà
actor interpreta un vell hippy
que viu a l’illa des dels anys
setanta, quan va arribar-hi a la
recerca del paradís. PÀGINA 30

músic i cantant Joan
 ElDausà,
després d’un parèn-

tesi de tres anys, torna a l’actualitat amb la publicació del seu nou
àlbum, Ara som gegants, amb el qual
obre una nova etapa
caracteritzada per
una professionalitat
més gran. PÀGINA 32

ESPORTS

Banqueta blanc-i-blava
Quique Sánchez Flores té les
portes de l’Espanyol obertes, ja
que ara mateix, per contracte,
només ha de comunicar al club
abans que finalitzi el mes la seva
intenció de no continuar per
quedar lliure sense cap tipus
d’indemnització per cap de les
parts. PÀGINA 41
ECONOMIA

Burgesia italiana
Exercint l’opció de compra
anunciada sobre la participació
del consorci Hochtief (filial
alemanya d’ACS), la família
Benetton, a través de la seva
societat inversora Edizione,
es quedarà finalment el 29,9%
de Cellnex per 1.489 milions
d’euros. PÀGINA 46

PENSEM QUE...

Tolerància zero
n reportatge d’investigació periodística emès

Juan Diego Flórez
TENOR

 JuanDiegoFlórez(45)arriba
per tercera temporada con-

secutiva al Palau de la Música, amb
un projecte que l’acosta al públic en
format proper com és
el recital i aquest cop
el concert. Cantarà
àries de Mozart i d’altres grans moments
del bel canto. PÀG. 36

Baixar al-Assad
PRESIDENT DE SÍRIA

internacionals de
 Inspectors
l’Organització per a la Prohi-

bició de les Armes Químiques van
criticar ahir el règim de Baixar
al-Assad per impedir-los d’investigar a
Duma el presumpte
atac químic que va
patir aquesta localitat
siriana. PÀGINA 4
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Les Caramelles

avui

La Coral Estrella Dauradaporta 60 anys mantenintla tradici6
PILAR ARMENGOL
La Societat Coral Estrella
Daurada es va fundar I’any
1956, i d’en(.:~ aleshores,
m~sdel cant coral, ha mantingut viva la tradici6 de cantar
Caramelles per Pasqua. Actualment sSn 28 cantaires, que
fa ben poc vam poder veure
cantar una setmana despr~s
de Pasqua, que ~s quan acostumen a cantara Sabadell.
Santi Ginestr ~s el President
de la Coral rEstrella i tamb~
~s conseller de la Federaci5
de Cors Josep Anselm Clav~
que agrupa totes les formacions culturals de Catalunya.
Ambell hemparlat del perqu~
i el tom de les Caramelles i
del perqu~ la mitjana d’edat
dels cantaires ~s alta.
Quina pot set la ra6, contr~riamenteis Casteilersi eis
Bestonerscomptenarab moita gent jove?
.L’activitat dels Bastonera,a
rigual que la dels Castellers,
capta joventut, s6n molta gent,
en canvi als cots, no vol dir
que no hi hagi gent jove cam
rant, per5 en el cas dels cors
de Clave, ~s diferent, ja quela
gent jove -habitualmentestudiants de mdsica- van amb uns
nivells molt airs, i volencantar
altras coses..
~s un problema general?
"Nosaltres anema pobles on
]es corals sSn centen&ries
i corn que no tenen recanvi
generacional han de plegar. A
Vails, que ~s una ciutat amb
tradicions molt arrelades, no
tenen grups de Caramelles, ho
han intentat per6 no ho hart
aconseguit..
No obstantvosaltres seguiu
comptantarab cantaires, ~s
cosade familia?
"No, molta gent s’afegeix a
cantar caramelles just quan
es jubila, perqu6ho havia volgut fer abans per5 no tenien
temps,,.
Parlempocde la cultura popular?
.En parlem poc i sempre
somels mateixos, aqu~ a Sabadell hi ha SabadellCultura,
que va neixer precisament per
aplegar totes les entitats de
cultura popular.,
I ha funcionat?
~Doncsst, ha funcionat i hi
somtotes les entitats queens
dediquema la cultura popular,
precisament ara el mes-de
juny organitzemla Festa de [a
Cultura.
Teniu contacte ambels altres grups de Caramelles de
Catalunya?
.Estem tots dins la Federaci6 de Cots de Clave,,

La Coral Estrella Dauradaen la darrereaactuaciG,unsdies despr~sde Setmana
S~nta, a la nostra ciutat

Tornema les Caramelles,se
sapquin ~s I’origen de les Caramelles a Sabadell?
,,No se sap, ve de molt Iluny,
no nomesaqu~,tamb~a la resta del terdtori catal~, [es Caramelles, tal comles coneixem
ara qui les va refer, modernitzar i adaptar musicalment va
set Josep AnselmClave..
A Sabadell hi ha altres
grupsque cantin Caramelles? Santi Ginesti, durantI’entrevista ambel Diari de Sabadell

.A Sabadell tamb~ fan Caramellesla Coral T~lia, -no se si
ja en feia abans- la Coral de
Can Feu tambe surt a cantar
Caramelles, per(~ la nostra
Coral, fa 60 anys que fa Caramelles i tambe pubiiquem un
butllet~ pels nostressocis ....
Vull dir que les Caramelles
s’han pogut anar conservant..
Les cammelles nom~s les
cantenels homes?...ala vostra coral tot s6n veusmasculines.
,,S~ perqu~, nosaltres hem
preservat la tradici5 original,
peff) les duesaltres corals que
t’he anomenatde Sabadell tenen dories cantant, a Sabadell
la Coral violes s6n totes donest.
Quina activitat teniu la
Coral Estrella Daurada m~s
enll~ de Sabadell?
"Uany passat yam fer una
trobada a Sant Cugat, hem
portat les Caramellesal Palau
de [a Mdsica,i al setembretorharema actuar a rAuditorti de
Barcelona, i seguramenta les
Festes de la Merc~’.
Per6 el repertori sempre~s
el mateix?.
,<No, cada any incorporam
una o dues peces, nosaltres
assumimaltres estils, corn
sardanes, havaneres i sobretot peces d’en clave, corn pot
ser ]a .Maquinista, o ]es.Flors
de Maig., peces obligades a
qualsevol repertori de Corals,
i tamb~.rAplec del Remei.-la
primera Sarsuela catalana que
hiva haver..
Qu~oferiu al pdbiic a les
vestres interpretacions? .Comencem sempre amb un popurri, fern sempreuna entrada
una mica saffrica, burlesca
ambalguna indirecta sobre la
situaci6 pofftica, i un al~re pouporri per acabar¯
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