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Onsom?

Orgull

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Zubin Mehta / Orquestra del
Maggio Musicale Fiorentino
Lloc i data: Festival Jardins de
Pedralbes (12/VI/2014)

JORGE DE PERSIA

Escric amb certa perplexitat en-
cara, perquè sempre davant una
convocatòria com a aquesta d’un
Festival als Jardins de Pedralbes,
un va amb il·lusió: bona orques-
tra sens dubte i reconegut direc-
tor. Però, lamentablement, una al-
tra ocasió perduda. Barcelona
continua sense trobar el seu
rumb. Els han donat als seus ad-
ministradors una ciutat potent,

elegant, culta, amb història i pa-
trimoni com poden ostentar po-
ques, i des de la primavera-estiu
comença a acostar-se a la tipolo-
gia de Rio. Si algú busca una ex-
posició de referència no vindrà a
Barcelona; Palau i L’Auditori
gairebé de vacances; un patrimo-
ni com el de la guitarra a Catalu-
nya en mans d’intèrprets-empre-
sa... Entro en el tema puntual, el
concert de l’orquestra italiana
amb Mehta, amb programa d’es-
tiu: dues simfonies de Beethoven
i una obertura (potser per als qui
arribaven tard?). Sorprèn que es
posin recursos públics a mans
que segurament saben de negoci,
però de coses artístiques....
Les bones paraules dels res-

ponsables polítics –només són
gestors responsables i no hi ha
per què escoltar els seus noms a
la megafonia inicial– parlen de
“qualitat i excel·lència”, d’“un
ventall de festivals de Barcelona”
i d’“experiència”. Doncs poc en
tenim de tot això. Si comencem
per l’experiència, no sé a qui se li
acut que un escenari com el que
han preparat pot acollir la tasca
d’una orquestra. Els desajustos
entre diferents seccions d’instru-
ments no ho eren per falta de qua-
litat delmúsic, sinó perquè és im-
possible sentir-se entre si. L’am-
plificació –si és correcta no és so-
brera– era basta; un micro dirigit
a trompetes (tenen passatges bri-
llants en les dues simfonies, però

no tota l’estona!) o als contrabai-
xos, que, d’acord si es dóna relleu
a la tempesta de la Pastoral, però
fora d’ella cada pizzicato era un
timbal. I no parlem de la percus-
sió en l’obertura de La forza del
destino. I, reitero, els músics són
grans professionals, i amb l’expe-
riència van tirar endavant. Per-
què, el director Mehta, encara
que ell els consideri com de famí-
lia, se’ls va trobar a Barcelona
una estona abans, després d’ha-
ver dirigit a València les dues
nits anteriors dues òperes amb
una altra orquestra. La interpre-
tació de les dues simfonies va ser
plana, avorrida, i només l’essèn-
cia de Beethoven i la reconeguda
musicalitat que imprimeix Meh-
ta a alguns passatges, van salvar
els papers. Poca cosa més es pot
demanar en aquestes condicions.
A somriure que és l’estiu.c

OBC - Orfeó Català

Lloc i data: Palau de la Música
(12/VI/20140)

JAUME RADIGALES

De vegades, un sent l’orgull de
pertànyer a un país que ha fet
grans coses per la cultura. Qui sig-
na aquestes línies ho evocava
mentre Juan de laRubia presenta-

va la seva improvisació amb l’or-
guedel Palau de laMúsica. UnPa-
lau radiant, seu d’una entitat com
l’Orfeó Català, aquest col·lectiu
de cantaires que, més enllà de la
pertinença a una institució simbò-
lica de la nostra història, aplega
ara (i potsermés quemai) el rigor
i l’exigència per fer i presentar bo-
na música.
Quatre nous socis d’honor

(Antoni Ros Marbà, Salvador
Mas, Jordi Casas Bayer i Lluís

Millet i Loras) van pujar a l’esce-
nari, on van rebre lamedalla per-
tinent. Bonic preàmbul per al
plat fort de la vetllada: la Missa
en Mi bemoll major de Schubert,
estrenada pòstumament i a tra-
vés de la qual el més vienès dels
compositors clàssics sintetitza
en bona mesura passat i present
de la música sacra germànica. No
és una obra unitària, i per això
van anar molt bé els tres passat-
ges per a orgue (Mendelssohn,
Brahms i De la Rubia) entre els
moviments propis de l’ordinari
de la missa.
Envejable estat de la formació

coral (m’atreviria a dir que molt
millor que el Cor de Cambra) da-
vant de la direcció entusiasta i ca-
rismàtica de Josep Vila i Casa-
ñas. Intèrprets de casa, amb de-
but inclòs del tenor Roger Padu-
llés, que trepitjava per primer
cop l’escenari del Palau i que va
defensar amb pulcritud i elegàn-
cia l’Et incarnatus est de la missa
de Schubert.
El que dèiem: orgull i gratitud.

Si creguéssim en Déu, elevaríem
unapregària al Creador. L’alterna-
tiva, agrair a l’Orfeó Català i al Pa-
lau de la Música que facin possi-
ble el miracle de la bona música.c

MADRID Redacció

La Biblioteca Eugenio Trías
del parc del Retiro va acollir la
decisió del jurat del I Premio
de Periodismo Cultural José
Luis Gutiérrez, organitzat per
la revista Leer amb la col·labo-
ració d’Ámbito Cultural d’El
Corte Inglés i Iberdrola.
Dotat amb 3.000 euros, un

jurat format per Carmen Al-
borch, Antón Castro, Fernan-
do Rodríguez Lafuente, Sergio
Vila-Sanjuán, Aurelio Lourei-
ro i Borja Martínez el va ator-
gar a PeioH. Riaño pel seu arti-
cle Académicos insumisos, pu-
blicat en el digital El Confi-
dencial. El jurat va destacar la
“forma renovadora i crítica”
del seu periodisme cultural,
“basat en la indagació i el tre-
ball de fonts i obstinat a fer res-
saltar les contradiccions i
paradoxes del nostre temps”.
JoséLuisGutiérrez, a lamemò-
ria del qual està dedicat el guar-
dó, va ser director de Diario 16
i de la mateixa Leer, i va morir
el 2012.

Peio H. Riaño (Madrid,
1975) va ser cap de Cultura de
Público, i ara exerceix a El
Confidencial. Entre d’altres, ha
col·laborat al Cultura/s de La
Vanguardia. És autor de La
otra Gioconda (Ed. Debate).c

Riaño, premi
‘Leer’ de
periodisme
cultural
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