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PSC y PP instan a Mas a asumir
responsabilidades por el 3%
∑ La oposición cree que
las informaciones de
ABC demuestran un
modus operandi
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA

PSC y PP exigieron ayer al presidente
de la Generalitat, Artur Mas, que asuma responsabilidades políticas si la
Justicia demuestra que los principales donantes de la fundación CatDem,
vinculada a Convergència, recibieron
contratos de la Generalitat de forma
ilegal. Tal como publicó ayer ABC, CDC
concedía contratos a empresas tan
pronto recibía sus donaciones. La oposición considera que estas revelaciones demuestran un modus operandi
por parte del partido que lidera Mas.
La portavoz del PSC, Esther Niubó,
asegura que las informaciones publicadas por este diario «arrojan nuevas
sombras sobre la la gestión de Convergència». Denuncia que el presidente Artur Mas, como máximo responsable de CDC, «debería asumir respon-

sabilidades políticas si la Justicia
confirma que hubo financiación irregular de su partido». Recordó que, hasta el momento, el dirigente convergente no ha aclarado el grado de conocimiento que tenía de las cuentas de
CDC.
Por su parte, el portavoz adjunto
del PP, Santiago Rodríguez, considera que los datos revelados por ABC
«confirman una forma de operar de
Convergència que ya conocíamos cuando estalló el caso del Palau de la Música». El popular alude a la financiación irregular de CDC mediante el expolio a través de esta institución, que
considera «la clave de todo», pues «por
primera vez se constató el cobro de comisiones por parte de Convergència.
Fue entonces cuando el famoso 3% dejó
de ser un mito para convertirse en realidad».
Rodríguez respeta la presunción de
inocencia de los responsables de la
empresa Teyco, que supuestamente
habría donado dinero a CDC a cambio
de la adjudicación de obra pública,
«pero existe una sospecha que las investigaciones deben resolver». Y precisó que hay que distinguir entre la le-

galidad de esas donaciones y la «apariencia de legalidad».
El dirigente popular, que actuó de
portavoz del PP en la Comisión parlamentaria sobre el fraude fiscal –constituida después de que el expresidente Jordi Pujol confesara tener una cuenta oculta en Andorra–, recordó que
Artur Mas «nunca ha tenido ni tiene
intención de asumir responsabilidades» por estos supuestos casos de corrupción. Y en caso de que la Justicia
confirme que se cometió un delito, su
partido también exigirá al presidente
catalán que las asuma.

Junqueras desvía la atención
Por otra parte, el presidente de ERC y
miembro de la candidatura de Mas
Junts pel Sí, Oriol Junqueras, se refirió
ayer a los registros en las sedes de CDC
y de su fundación por una investigación sobre supuestos pagos de comisiones ilegales de la constructora Teyco. Junqueras criticó a quienes ligan
corrupción con independentismo. «Es
perfectamente compatible estar a favor de la independencia y estar en contra de la corrupción. La corrupción nos
produce asco», dijo.
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APRENDER A
Las noticias te cuentan las cosas que suceden.
La ﬁlosofía te ayuda a interpretarlas.

Por ﬁn las ideas de los g
explicadas de una man

Con la colección Aprender a Pensa
es mucho más interesante de lo qu
más útil de lo que piensas. Com
Platón, Sócrates, Kant, Descarte
perspectivas que te ayudarán a en
envuelve. Porque más importante
es tener una opinión crítica sobre e
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Jos6 Menor, al servei
de la imaginaci6
E1 pianista de Sabadellinterpretala integral
per a piano d’H ctor Parraal Petit Palau
dia va a m~s", diu Menor,que al Petit Palau tamb6 tocarh la Sonataper
BA]~CELONA
apiano, una pe~a de12010 especialment complexa i esgotadora, "una
obra molt extrema" que posa FinA Jos6 Menor (Sabadell, 1977)
agrada la mflsica que "d6na peu a la tbrpret al limit. "A la Sonatautilitimaginaci6 del pianista". I aquesta za molts recursos fora de la tradi~s precisament una de les virtuts de ci6, i despr~sla seva obra deriva cap
l’obra d’H~ctor Parra, tal corn es a un estil molt m~sclar en el sentit
podrh comprovar avui dimecres al expressiu, i molt m~s directe.
Petit Palau a partir de les 20.30 hen M’agrada molt la seva evoluci6. E1
un recital que forma part del cicle
let que les flltimes composicions
d’int~rprets catalans que programa estiguin vinculades a artistes plhsel Palau de la Mfisica. Menors’en- tics fa que la mflsica sigui molt visufrontarh a la integral per a piano de al. M’hi sento identificat de moltes
Parra, inclosa l’estrena d’Unapre- maneres", explica.
gunta (a Jaume Plensa), una partitufa que "a,caba de sortir de la im- Amantdels contrastos
pressora". Es a dir, un viatge que va Jos~ Menor, pianista i compositor,
de les Tres peces per a piano del va debutar a Carnegie Hall arab 15
1999 fins ales peces inspirades en anys i als 18 al Palau de la Mflsica
artistes plhstics.
corn a guanyador del premi E1 PriE1 repertori del recital permet mer Palau. Des de llavors ha anat Jos6 Menor ~s un dels pianistes contemporanis m~s
seguir rant l’evoluci6 corn a com- consolidant una reputaci6 corn a interessants i atrevits de la seva generaci6. PAULST0++
positor de Parra corn la, varietat de mflsic atrevit, amantdels contrastos
registres de Menor. "Es veure to- i de l’obra de mflsics catalans conde Guinjoan, Parra, Granadosi alguta la sevatraj ect6ria per a pi,ano sol temporanis Joan Guinjoan i Benet
na obra meva, iha funcionat molt b&
des de la meva perspeetiva. Es molt Casablancas. "Era motiven coses diM’agradacontrastar estils i ficar-hi
interessant, perqu~ potsjugar arab ferents. Jo tamb~ tinc la meva pr6mflsica contempor~nia. A la gent li
molts estils diferents. La primera pia evoluci6. Primer passes per
agrada, i aix6 crea m~sinterns en 1,es
peqa 6s dodecaf6nica i despr6s va l’~poca d’agafar obres del repertori
programacions",
assegura.
Es
cap a la new complexity, per6 sem- esthndard i hi vas col.locant coses Estrena
aquesta experi~ncia viscuda arreu
pre amb la pianlstica,
perqu~ m6s personals intentant ferun ba- Jos~Menor
del m6nla queli permet dir que avel’H~ctor 6s pianista i ve de la tradi- lan~. Despr6s em vaig interessar en tocar~per
gades alguns programes "avorreici6 pianlstiea de] eonservatori. De repertori que no s’hagu~s fet gaffe
xen, entre cometes, una mica" perfet, vain estudiar amb la mateixa dins del repertori clhssic i de la mfl- primercop
qub "volenjugar massa sobre segur’.
professora de piano, Maria Jesfis
sica catalana. Vaig estrenar una obra ’Unapregunta "A vegades arriscant aconsegueixes
Crespo’, recorda Menor.
de Benejamque no s’havia tocat mai (aJaurne
E1 sabadellenc i el barcelonl
i vaig descobrir el Conciertofantds- Plensa)’
Entre els projectes de Jos6 Menor, que continuabuscant temps per
comparteLxenaltres coses. Tots dos tico d’Alb~niz. I ara estic intentant
estan desenvolupant una carrera
fer el mateix ambGranados, perqu~
compondre,hi ha una gira per la Xi~s un compositor que em motiva
na en qu~ segur que tocar~ les Goyesinternacional,
un arab el centre
d’operacions a Londres i l’altre a molt", diu Menor, un mflsic que aseas de Granados. "He tocat diverses
vegades a la Xina. Allh s’esth produParis, i tenen "una confian~a mfl- segura que cada vegada ~s "menys
tua" que s’ha tradu~t en diferents
classic en el sentit esthndard".
int una cosa molt bona: la mitjana
AI pianista sabadellenc li agraden
col.laboracions. "Cos de matbria.
d’edatdel pflblic 6s molt jove i el pflAntoni T~pies "in memoriam"la vaig m6s "els programes contrastats" que
blic esth creLxent, que ~s la tend~ncia
estrenarj o, i al maigvaigfer un mo- els que busquen exclusivament la
oposada a la resta del m6non es fa
n6grafic de l’H~ctor aAlemanya, al justificaci6 en un tema. "He arribat
mflsica clhssica de maneraregular",
Festival Schwetzinger. I aix6 cada a fer programes ambLiszt al costat
explica Menor.~
XAVIER CERVANTES
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Melnikov i Queyras al Palau de la
Mfsica.,~. BOFILL

Queyras
i Melnikov:
la forqa colpidora
de la simplicitat
Crltica
XAVIER CESTER
BARCELONA
Queyras i Helnikov
PALAU
DELA HOSICA
7 DESETEMBRE

n el firmament musical
una constel-laci6 de tres
astres 6s des de fa anys,
ja sigui en solitari, en
duo o en trio, una font
constant d’experibncies excepcionals: Isabelle Faust, Jean-Guihen
Queyras i Alexander Melnikov. Els
dos homesdel grup ho van tornar a
evidenciar amb una lectura quasi
integra (nom6svan faltar dues s~ries de variacions) de l’obra per a violoncel i piano de Beethoven, que,
de forma significativa en tractar-se
d’una vetllada maratoniana, va assolir el grau m6s elevat de sublimitat cap al final. E1 movimentlent de
laSonata opus 102 mlm. 2va tenir aital concentraci6, una depuraci6 expressiva de tal densitat, que el
temps es va aturar mentre els dos
intbrprets acaronaven els pentagrames beethovenians amb l’eloqiibncia colpidora de la simplicitat.
Va ser el punt culminant d’un
gran concert sobre el qual ni tan
sols petits alts i baixos poden projectar ombra. En algun moment(la
Sonata opus 5 nSm. 1, els passatges
m6s impetuosos de laSonata opus
69) es podia demanar un so amb
m6s gruix al violoncel pudor6s que
no mancat de catheter de Queyras,
per molt que, al piano, Melnikovrealitz6s prodigis d’articulaei6 i de
control del volum. Van set, tanmateix, elements negligibles davant la
capacitat d’escolta mfitua i de reacci6 i, sobretot, la unanimitatde concepte dels dos solistes, capa~d’albirat profunditats inesperades fins i
tot en el Beethoven m6s amarat de
classieisme vienbs, corn en la preciosa introducei6 de laSonata opus
5 n~m. 2. Despr6s dels fulgors orquestrals de Barenboim, la temporada del Palau torna a comenqarde
la millor manera possible.~

E
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nes de voto,
las últimas
publicado
ros medios
evidenciado
es Pot va a

dado el nivel de calidad
líderes y hacerlos caer en la falta
de respeto o el insulto a sus
conPAÍS: España de los servicios que oferFRECUENCIA: Diario
trincantes. Ayer, Lluís Rabell
fue 17 ta la infraestructura porPÁGINAS:
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HÈCTOR PARRA

Doblete artístico
en el Palau y
L’Auditori

7 Con la interpretación

ANDREU DALMAU / EFE

unto de mala leche, porque ¿se
pelón del señor Tardà por los
últimos años? Hartito estará. O
es una adorable palabra por la
atalanes sentimos ya un gran
ho espisodio o cita, con tan apoancias, pensé compungido: «Es
a leche junta como para que no
gorda». O sea, lo de los tres últiahora más.
olo a modo de metáfora, podría
casi todos los seres humanos
evamos dentro el factor anticrisnvisible compendio de frustrao, envidia y otras lindezas que
stro sistema de defensa para
al. Sobre todo, algo tan prosaino y milenario como las ganas
uando seres normales y de por
piezan a incurrir en tales pensaces es que ya llevamos el factor
do en sangre. Pero el caso es
e la supuestamente no menos
monición del señor Tardà, fui
ue ese factor anticristo se está

de la integral de su obra
pianísitca, inicia hoy su
residencia artística en el
Palau de la Música Catalana, a la que también
se suma L’Auditori, donde prolongará dos años
su estancia. Una oportunidad única para conocer al más internacional
de los compositores catalanes, que ya fue distinguido con el Premi
Tendències de EL
MUNDO de CATALUNYA en 2009.

desparramando por todas partes. Sí, la gente se
radicaliza sin ser en verdad radicales. Otros
asientan sus dubitativas posiciones, sin ser en
verdad conservadores.
De los enfrentamientos puramente políticos
a los armados, nuestro mundo ha tomado una
mala senda, que para supina desgracia está estructurada como un laberinto. Al igual que el
sudor de un día de bochorno, la violencia rezuma en lo humano. Y no aludimos a líos caseros
que pueda haber en el panorama social catalán,
ni a las crisis económicas en el seno de la UE,
ni a lo que provoca el Estado Islámico con la
nueva variedad de los refugiados irrumpiendo
en Europa. Aludimos al modo de contarlo. Por
ejemplo, ante las imágenes del niño sirio ahogado en la playa, la locutora del informativo de
una prestigiosa cadena de televisión afirmaba
con voz cristalina: «después de robar la dignidad al niño, el policía turco retira su cadáver...».
O no se expresó correctamente o parecía que
aquel policía era el culpable de la situación. En
dos minutos los «culpables» eran los alemanes
y la odiosa troika. Todo se mezcla, pero nada es
gratuito. Prepárense.
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Decenas de empresas pagaron
a la fundaci6n de Converg ncia
Las principales adjudicatarias de la Generalitat y de Ayuntamientosdel
partido de Masdonarona CatDemtres millones de euros entre 2008 y 2013
0RIOLGOELL,Barcelona
Constructoras y empresas de servicios, adjudicatarias de grandes
contratos de la Generalitat y de
Ayuntamientos gobernados pot
Converg~ncia Democr~tica de Catalunya (CDC), copan el listado
de los principales donantes de la
fundaci6n CatDem, vinculada al
partido de Armr Mas, segfin los
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documentos a los que ha tenido
acceso EL PA~S. Las donaciones
de estas compafiias superaron
los tres millones de euros entre
2008 y 2013, afios investigados
pot la Fiscalia Anticorrupci6n
pot el supuesto pago de comisiones ilegales del 3%por parte de la
firma Teyco. La investigaci6n en
cuesti6n motiv6 el registro poli-

cial de la sede de CDCel pasado
28 de agosto. La constructora CoAcumulado 2008 2013, en euros
pisa, con 580.000 euros, es la ma1. GrupoAgbar
715.000 yor donante de la fundaci6n, aun2. Copisa
580.000
que el Grupo Agbar la supera si
3. GrupSoler
539.605
se tienen en cuenta sus mfilti4. Teycoy Emte
335.720
ples filiales con actividades rela5. GrupoEsteve
325.000
cionadas con la gesti6n de aguas
TOTAL
(120
don ant es )mr-"~]-’~l
o]~{~ll en Catalufia.
Ese grupo don6
ELPAiS m~s de 710.000 euros. PiG~NA15
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Fiscalia Anticorrupci6n y la Guardia Civil, bajo las 6rdenes del Juzgado de Instrucci6n 1 de E1 Vendrell, empezaron hace dos afios
pot el supuesto pago de comisiones flegales al exalcalde de Torredembarra (Tarragona),
Daniel
Masagu6. Estas investigaciones,
inicialmente centradas en el timbito local, han dado posteriormente el salto a CatDemtras el hallazgo de un documento en el que se
detallaban supuestas comisiones
del 3%a la fundaci6n pot parte de
la constructora. Esta linea de investigaci6n es la que provoc6 el
registro de la sede de CatDemy
de CDCel pasado 28 de agosto.
Laboratorios
y jucgo
En los afios investigados, Teyco
aport6 118.000 euros en 2008 y
2009, mientras que su filial Bluegreen Village entreg6 otros
168.000 en 2012 y 2013. E1 coordinador general de CDC,Josep Rull
admiti6 ambas donaciones tras la
operaci6n de la Guardia Civil, aunque defendi6 que eran "legales" y
Registrode la sedede la fundaci6nCatDem
en Barcelona,el pasado28 de agosto./ ALBERT
GARCIA
no comisiones. Rull, sin embargo,
no inform6 de que una tercera
empresa de los Sumarroca, Emte,
hoy fusionada con Comsa, don6
otros 50.000 euros a CatDementre los afios 2008 y 2009.
La multinacional farmac6utica Esteve, con 325.000 euros, figura como la quinta sociedad
con mayores contribuciones a la
entidad entre 2008 y 2013. Las
ORIOLGOELL,Barcelona fundaci6n dcl partido, de 2008 a 2013, afios
adjudicatarias dc las Administraciones con- aportaciones
fueron hechas a
Constructoras y empresas de servicios adju- invcstigados por la Fiscalia Anticorrupci6n troladas pot el partido superan ampliamen- trav6s de tres filiales: Laboratodicatarias de grandes contratos de la Genera- por el supuesto pago de comisiones ilegales
te la mitad de esa cifra. Las constructoras
dos Esteve, Esteve Quimica y la
litat y de Ayuntamientos de Converg/~ncia
del 3%desde la firma Teyco. CatDemrecibi6
Copisa, Teyco, Tau y ACS, asi como el grupo filial inmobiliaria Amilcar SA.
Democrhtieade Catalunya (CDC)copan el lisen esos seis ejercicios mils de 6,5 millones en de servicios Agbary el farmac~utico Esteve,
La sexta mayor contribuyente a
donaciones. Las aportaciones de empresas figuran en los primeros lugares de la lista.
tado de los mayores donantes a CatDem, la
la fundaci6n es la multinacional
del juego con sede en Terrassa
(Barcelona) Cirsa Gaming CorpoEl Grupo Agbar, responsable de la
ration, quien dio 100.000 euros
Donacionesa la Fundaci6nCatDem(2008-13)
gesti6n de aguas en buena parte
en cada uno de los tres flltimos
En euros
Acumulado
de Catalufia a trav6s de sus filiaejercicios recogidos en los docu20082013
les ha sido el mayordonante de la
mentos.
GrupoAgbar
fundaci6n CatDem. Documentos
715.000
Entre las empresas que donaa los que ha tenido acceso EL Copisa
580.000
ton mils de 100.000 euros les siPMSmuestran que Sorea y Aqua- GrupSoler
guen TAUIngenieria y Construc539.605
clones Especiales (228.000 eugest, dos filiales del grupo, aporta- Teycoy Emte
335.720
ron a la fundaci6n 715.000 euros,
La fundaci6n CatDem no
ros); la Fundaci6n ACS(210.000);
GrupoEsteve
325.000
con donaciones superiores a los
solo recibia pagos de consla antigua constructora
Comsa
Cirsa GamingCorporation
300.000
100.000 euros entre 2008 y 2011,
tructoras y empresas adjudi(aport6 175.000 euros a tray,s de
TAU
Ingenieria
y
Constr.
Espaciales
228.000
que descendieron bruscamente
su filial Tamisa); Acertis Corp
catarias de contratos de la
Fundaci6 ACS
210.000
hasta desaparecer pot completo
Generalitat. Entre 2008 y
(135.000), Construcciones Deco
Fundaci6F6rumBarcelona
en el flltimo ejercicio.
190.000
2013, el think tank conver(125.000), el grupo FCC(105.000)
TamisaSL
Copisa, con 580.000 euros, es
175.000
gente recibi6 190.000 euros
y GBI Serveis, sociedad, propiela mayor contribuyente de entre
Acertis Corp
de una segunda fundaci6n
dad de una firma inversora radi135.000
las constructoras, el sector que en ConstruccionesDecoSA
tambi6n vinculada al particado en Holanda. En esta lista de
125.000
su conjunto mils rondos aport6 a
grandes donantes destaca tamdo. Se trata de FbrumBarcePronoviasInt Group
120.000
CatDem. Las donaciones de esa
lona,
que
pag6
un
total
de
bi6n una empresa textil: el grupo
FCCConstrucci6n
105.000
firma, una de las mayores de la
70.000 euros en 2008 y
internacional Pronovias.
NovaLloret
100.000
comunidad aut6noma, resultan
otros 120.000 euros en 2012.
La prfictica totalidad de granGBIServeis, SAU
100.000
constantes a 1o largo del periodo
des donantes a CatDemhan reciConstrucciones
PAl
92.000
investigado, en las que oscilan enLa fundaci6n Fbrum Barcebido en los filtimos afios adjudicaRevisionsde VehiclesSA
tre 75.000 y 115.000 euros por
91.850
lona, que ya esti liquidada,
clones mfllonarias por parte de
Abertis
ejercicio. En esos mismosafios, la
pag6 a Converg~ncia
las Administraciones controladas
75,000
empresa recibi6 decenas de adjupot Converg~ncia en los campos
Qu]mifina SA
Democr~tica un total de 1,3
72,500
dicaciones del Gobierno catalfin.
millones entre 2007 y 2013.
de las obras pfiblicas, servicios e
Servia CantoSA
70.000
En una, por 10,4 millones, Copisa XavierAlsina SA
incluso la sanidad pflblica.
El Tribunal de Cuentas
67.000
participa en una UTEpara hacer
reprocha en sus informes a
Los invesfigadores consideImpulsaGrupOd.iz SL
65.000
un tramo de la Linea 9 del Metro
Converg/~ncia que no ha
ran que la fundaci6n CatDem
PemacSA
60.000
de Barcelona. Este proyecto ya se
justificado ni aclarado los
tu6 en los flltimos afios comoreAccionaFacility Services
60.000
trabajos por los cuales coceptora de supuestas comisioha visto vinculado con otto caso
Bruesa
construcci6n
60.000
de supuesta financiaci6n ilegal de
br6 el dinero desde su funnes ilegales pot obra pdblica enConstruccions
i
Rebaixos
SL
CDC,el caso Palau, por el que el
daci6n. El partido alega que
50,000
cubiertas en forma de donaciopartido recibi6 6,6 mfllones de Fe- Asphalt RoadSA
cobraba de esta entidad
nes aparentemente legales. Pos50,000
rrovial, segtln el juez.
porque
le
aportaba
la
esteriormente, el dinero pasaba al
AglomeratsGirona
50,000
E1 tercer gran donante a la fun- Resto
tructura
"administrativa
y
partido pot el pago de supuestos
1.808.356
contable" de la que esta
servicios que CDCprest6 a su
daci6n CatDem es otro grupo
TOTAL
(120 empresase instituciones)
6.955.03~
constructor catalfin, el Grup Sofundaci6n. E1 Tribunal de Cuentas, que cifra en 2,2 millones el
let, radicado en Manresa (BarceEL PAlS
lona) y con varias filiales de obras
dinero cobrado por el partido de
pfiblicas, energia y servicios relaconstructora en los filtimos afios
equipamientos, el mantenimienmilia Sumarroca fundadora de su fundaci6n, considera que los
CDC
junto
con
Jordi
Pujo~
figucionados. A trav6s de al menos copan varias pfiginas del Diari Off- to de comisarias de los Mossos o
trabajos que justificarian
estos
cuatro filiales, Soler hizo donacio- cial de la Generalitat de Catalun- las telecomunicaciones de sedes ran con 335.000 euros en el cuar- pagos no han quedado acreditanes a la fundaci6n pot 539.000 ya, con contratos millonarias en de la Generalitat.
to lugar de los donantes. Las indos, en un esquema casi calcado
euros. Las adjudicaciones a esta
Teyco y las empresas de la favestigaciones que llevan a cabo la al del caso Palau.
fireas como la construcci6n de

La fundaci6n de CDCrecibi6 mils de
tres millones de contratistas ptiblicos

190.000 euros
en pagos de
otra entidad
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cEnari ‘EFÍmEr’

Barcelona

sensorial per presentar ‘Efímera’,
Centre Arts Santa Mònica.

FEsTEs

conFErÈnciEs
Guatemala Les guatemalenques
María Victoria Pedro Mateo i
Alba Cecilia Mérida pronunciaran
una xerrada sobre Luchas por la
defensa del territorio en
Huehuetenango. Represión y
criminalización contra los
defensores de los derechos
humanos. Espai La Clandestina.
Passatge Dos de Maig, 14. 19.00 h.
Egipte Les deesses felines d’Egipte,
conferència de Núria Castellano
que s’emmarca en el cicle Egipte.
Terra de mòmies i faraons. Centre
cívic Navas. Navas de Tolosa, 312.
19.30 h. Gratuït. Inscripcions:
93.349.35.22 / ccnavas@bcn.cat
Festes Conferència de Josep
Maria Contel sobre l’exposició
Feina, l’altra festa major. Centre
cultural La Violeta de Gràcia.
Maspons, 6. A les 20.00 hores.
Barcelona Visita comentada a
l’exposició fotogràfica Una mirada.
Barcelona 1989-2015 a càrrec del seu
autor, Lluís Ripoll. Barcelona Visions.
Banys Vells, 7. 19.30 h. Cofirmació:
info@barcelonavisions.com

el videoclip.

a i art

Exposicions
Companys Inauguració de la
mostra Per Catalunya! Vida i mort de
Lluís Companys. Amb conferències
de Carles Santacana i Montserrat Coberó. Institut d’Estudis
Catalans. Carme, 47. 19.00 hores.
Catedral La Casa dels Entremesos
inaugura El barri perdut, que
rememora el barri de la catedral a
través de fotos, plans, gravats i
testimonis. Plaça de les Beates. A
les 20.00 hores. Gratuït.
Ceràmica Inauguració de la mostra
Escultures d’animals a l’Associació
de Ceramistes. Doctor Dou, 7. A les
19.00 hores.

veu del grup, amb la resta d’integrants.

mitjanque sifans de
mergirnstrucnyat de
Miran-

git per
la proser un
sica. Juar que
sfrutar
n cua al
l’espe-

rit de la idea d’Efímera», tal com suggereix el títol.
Love of Lesbian pretén amb
aquest projecte unir disciplines,
«que els centres d’art i la música es
fusionin en una experiència sensorial que acosti el públic tant com sigui possible a la realitat». La mateixa
banda ha reconegut que després de
la seva petita gira per Amèrica tornaran a Espanya per gravar un nou àlbum.H
33 Centre Arts Santa Mònica. Rambla, 7. De dimarts a dissabte, d’11.00
a 21 h. Diumenges, d’11.00 a 17.00 h.
Gratuït. Fins al 4 d’octubre.

ORFEO CATALA
Inf. Renfe
092

ia Urbana

No-violència El centre cívic Can
Deu inaugura La força de la no
violència, amb obres de René
Gómez, Álvaro Orús, Miguel
Ángel Invarato i Ana Menéndez.
Plaça de la Concòrdia, 13. 19.00 h.

Horta Seguiu la festa del barri amb
les havaneres del grup Ultramar
(parc de les Rieres d’Horta. 19.00 h) i
Secrets d’Horta, xerrada a càrrec de
Màrius Serra a la biblioteca Can
Mariner (Del Vent, 1. A les 19.00 h).

jornadEs
Diada Acte institucional de la Diada a
la plaça de Sant Jaume (22.00 h). La
primera part estarà dedicada al
centenari de la xarxa de biblioteques,
amb lectures, sardanes i actuacions
del ballarí Cesc Gelabert, la cantant
Alba Carmona, la Banda Municipal
de Barcelona i l’Orfeó Català. La
segona part serà una projecció
audiovisual a la façana de la
Generalitat que repassarà la història
de Catalunya.

llibrEs
Japó Presentació dels dos primers
llibres d’una nova sèrie de literatura
japonesa de l’editorial Lapislàtzuli
traduïts per Ko Tazawa i Joaquim
Pijoan. Espai Bonnemaison. Sant
Pere més Baix, 7. A les 19.30 hores.
Col·lectiu Felipe L. Aranguren
presenta Por el derecho a disentir, de
set autors. Pati Llimona. Regomir, 3.
A les 19.30 hores.

Tarragona
Exposicions
Tortosa Inauguració de Dones amb
nom propi de les Terres de l’Ebre, que
reconeix la trajectòria de 12 dones
d’aquestes comarques. Serveis
Territorials del Departament de
Cultura. Jaume Ferran, 4. 18.00
hores.

Girona
Exposicions
Menjar La Universitat de Girona
inaugura Menjar en família: què ens
uneix?, exposició del fotògraf Chris
Terry que mostra imatges dels àpats
en cases que reben ajuda de l’ONU i
la UE. Facultat de Dret. Campus
Montilivi. 12.00 h.

Lleida

FirEs

FEsTEs

Llibres Setmana del Llibre en Català, amb 127 expositors i un ampli
menú d’activitats. Avui destaca la
presentació de L’expedició dels
catalans a Orient, de Ramon
Muntaner, amb lectura de Jordi
Boixaderas (19.15 h). Avinguda de
la Catedral. 10.30 a 21.00 h.

Solsona Tronada de festa major amb
els Trabucaires de Solsona (plaça
Major. 12.30 h); espectacle familiar de
l’il·lusionista Pere Rafart (plaça de la
Catedral. 18.00 h); concert del grup
Amaika (plaça de Sant Pere. 18.30 h)
i ball amb l’orquestra Maravella
(plaça del Camp. 23.00 h).

902.320.320

Ràdio Taxi

93.303.30.33

Sobre l’escenari apareixen
quatre vells –Celia Bermejo, Enri·
que Bustos, Gaspar Campuzano i
el mateix director–, emmagatze·
mats com si fossin mercaderia de
rebuig, com paquets abandonats
en un geriàtric. Quatre fredes es·
tructures de metall els serveixen
de llits, portes, gàbies... Una infer·
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quitxat d’incòmode verisme. Dis·
paren preguntes sobre el sentit de
la vida i del teatre. Vomiten les se·
ves pròpies pors. La por al deterio·
rament i a un dolor que ells «capgiren amb alegria». «Els espectadors
ens diuen: ‘Ens ha encantat però
és molt fort’. Així és la vida», postil·
la Calonge. H

33 Gaspar Campuzano, Paco de la Zaranda, Enrique Bustos i Iosune Onraita, a l’obra.

SOLANGE FORET

MÚSICA CONTEMPORÀNIA AL PALAU

José Menor ofereix
la integral de piano
d’Hèctor Parra
MARTA CERVERA
BARCELONA

El pianista vallesà José Menor oferi·
rà aquesta nit al Palau de la Música
(20.30 hores) la integral d’obres de
piano del seu col·lega Héctor Parra,
compositor barceloní de qui estre·
narà la seva última obra: Una pregunta (A Jaume Plensa). «Sempre m’han
interessat les arts plàstiques», co·
menta Parra, que ja va dedicar peces
a Antoni Tàpies i Gerhard Richter,
que també s’inclouen al programa.
«Les escultures de Plensa uneixen ro·

tunditat i espiritualitat. Plensa és un
humanista de l’art», declara Parra,
que ha intentat traslladar aquests
conceptes a la música. Defineix la se·
va nova peça com «un gran murmu·
ri». «És una obra molt tècnica i virtu·
osa», adverteix, «que alterna movi·
ments que són autèntics remolins
amb parts molt lentes».
Aquesta és la primera peça que es·
trenarà a Catalunya aquesta tempora·
da com a compositor resident al Palau
i l’Auditori. Això permetrà al públic
descobrir aquest músic sorprenent

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 José Menor (esquerra) i Hèctor Parra, ahir, durant un assaig.
lligat a l’Ircam, institució de referèn·
cia de la música contemporània –les
seves òperes de cambra triomfen a Eu·
ropa–. «Llàstima que el Liceu no s’hagi
sumat al projecte», va lamentar.

La seva nova obra explota «la tèc·
nica prodigiosa i la musicalitat de
José Menor». Compositor i pianista
s’admiren mútuament des que tots
dos es van conèixer al conservatori

del Bruc a Barcelona. «M’identifico
amb l’estil de Parra i especialment
amb les seves últimes peces. La se·
va expressió s’ha tornat més clara,
sintètica, visual i directa», diu Me·
nor. L’intèrpret, que va gravar la
integral de Joan Guinjoan, aprofi·
tarà la seva immersió en Parra per
realitzar un altre disc amb les 10
obres que aquesta nit interpreta·
rà. Suposen uns 70 minuts de mú·
sica que permetran apreciar l’evo·
lució de Parra des dels seus inicis
amb Tres peces per a piano (1999) fins
avui, passant per la curiosa Sonata
per a piano, una peça que juga amb
les cordes del piano i la veu de l’in·
tèrpret.
El concert és un reconeixement
a dos músics catalans que ronden la
trentena i amb projecció que viuen
lluny. Parra resideix a París, i Menor,
a Londres. Aquest últim té previst ac·
tuar al Carnegie Hall de Nova York
i a Berlín i fer una gira per la Xina
coincidint amb l’Any Granados el
2016. H
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BARCELONA
10.00 TALLER
’Indiana Stones.Explorein!’ LaPedremproposa
aquest taller perqudels
participaut s es converteixin en explo~tdomtemeraris corn Indiana Jones
i descobreixintots els
raconsde l’edifici.
BARCELONA
11.30 TALLER
’Pangeica’.Dura~tl’estiu, el MuseuBlau orga~fitza aquest espai de
descoberta autbnoma
assistida per un educador. Es plantegen reptes
d’investigaci6 que els
participants hauran de
provar de resoldre.
BARCELONA
19.00 PRESENTACI6
’L’hnimadel volch’.
Presentaci5 a l’Ateneu
Barcelona,s ambXavier
Garcia, escriptor, i Joan
Marti, vulcan61eg.
BARCELONA
IQ.4S CONCERT
’Jamsessionde jazz’.
L’any2012el Jazz Si Club
Taller de Mfisics del barri
del Raval de Barcelona va
celebrar el vint~ aniversari, hist6ricament vinculat
al Taller de Mfisicscorn a
altaveu artistic dels joves
~
mfisics. Avuies du a te~
me m~ajamsession de
jazz a cb~rec dels alumnes
i mestres del grau superior del Taller de Mfisics.
C. Requesens,3-5.
BARCELONA
20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
’Conaire’. S6ntres sessions de mfisica i ball en
directe, en un entarimat
a la sala Tarantos de la
pla(;a Reial, que (~s, des
de fa anys, escenari de
joves talents.
BARCELONA
20.30 SOPAR/
CONFER~:NCIA
SoparsambEstrelles.
Fins a l’octubre se celebrala i2a edici5 de Sopars arab Estrelles a
l’Observatori Fabra,
la proposta que combina l’activitat gastronbmica arab la cientlfica
en una confer~ncia.
BARCELONA
21.00 CONCERT
Nits M~giquesa la Casa Batll6. Un anym~s ha
tornat ]a cita estival de les
Nits M~giquesa la Casa
BatllS, que arriba a la cinquena edici5 ambuna novetat: l’escenarinoc~u~
de la casa Batll5 ~s E1Terrat del Drac. Fins a126de
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El planlstaJos~Menor
¯ RICARD
ALONSO

El pianistaJos Menor,
al Palaude la MOsica
BARCELONA
20.30 CONCERT
Dinsel cicle Interprets Catalans, el Petit Palau (al
Palau de la Mfisica Catalana) acu]] aquest vespre
urmactuaci5 del pianista Jos~ Menar,que interpreta diverses peces d~I~ctor Parra.

El saxofon|sta
GianniGagliardi¯ ARXIU

GianniGagliardipresenta
el
seudisc ’Nomadic
Nature’
BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT
E1 saxofonista Gianni Gagliardipresenta avui a
la saia Jamboreeel seu darrer disc, NomadicNature, acompanyatde Felix Rossy (trompeta), Xavi
Torres (piano) i FrancescoCiniglio (bateria).

setembre, cada setmana
de dimecresa dissabte es
podr~trealitzar la visita.
Avui, CarmenPorcar.
BARCELONA
21.00 SOPAR/
CONCERT
Sardines&Rumba.
Tots
e]s dimecresd’agost i setembre, sopar amb una
de les millors vistes de
Barcelona i mfisica de
~’umbaan directe amb
el grup Rumbal~t.AI Mirador del Migdia.
BARCELONA
22.00 CONCERT
Nits Gaudi. LaTorre Be]lesguard (c/de Bellesguard, 16) farms a125
setembre la seva proposta estival: cada dimecres
es podr~gaudir als jardins de concer~sde blues;
els dijous, de jazz; els

divendres, de flamenc,
i els dissabtes sonaran
mfisiques del m6n. Avui,
Cita A Ciegas.
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Barcelona ciutat

JOSÉ MENOR  INTEGRAL DE
PIANO D’HÈCTOR PARRA
Petit Palau
Palau de la Música Catalana
20.30 hores (6 euros)

Setmana del Llibre en Català. Fins diumenge es continua celebrant aquesta setmana del llibre en català. Diàriament hi ha un bon feix de presentacions, debats, rondallaires o
conferències. www.lasetmana.cat
Plaça de la Catedral.

cada al context local i pràctiques artístiques.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20 h).

]El Palau de la Música inaugura el seu cicle d’intèrprets catalans

amb un programa de música contemporània que podríem qualificar
de valent: la integral de l’obra per a piano d’Hèctor Parra, que ocupa
95 minuts. S’encarrega d’interpretarla el virtuós pianista sabade
llenc José Menor, sempre curiós amb l’avantguarda més innovadora.

Per la porta del darrere! Joc, prostitu
ció i negoci a la Barcelona del 1700. Vi-

sita nocturna al jaciment per conèixer la Barcelona del 1700, una ciutat
de contrastos. Hi convivien tota mena de persones i activitats, comerciants i artesans, gent de bona i de mala fe, ciutadans honrats i bergants,
dones de bé i dones públiques… Però
el tarannà de Barcelona era indiscutible: pròspera, dinàmica i amb una
vocació comercial que traspuava per
tots els àmbits de la societat. A Barcelona tot era negoci.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (fins el 23 de setembre, els dimecres,
21 hores). 10 euros.

Tot el piano d’Hèctor Parra

Tiempo de Juego. Exposició d’Alfonso

Silva, comissariada per Los Interventores.
El Catascopio. Margarit, 17 (del 9 al 27
de setembre, de dimarts a divendres,
d’11 a 14 i de 17 a 21.30 h).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S

erà recordat com una fi
ta el fet que l’obra
d’Hèctor Parra, el com
positor català viu més
interpretat mundialment, tin
gui aquesta temporada un lloc

Els animals marins del Mediterrani a
les teves mans. Mitjançant el dibuix i

l’elaboració de dibuixos i titelles-pinça amb formes d’animals marins, la
canalla descobrirà la fauna marina
del Mediterrani. Gratuït.
Biblioteca Camp de l’Arpa. Indústria,
295 (de 17.30 a 19.30 hores).

ma –Una pregunta (a Jaume
Plensa)–l’acabadecompondre.
Forma part de cicle en què
s’inspira en artistes plàstics, en
aquest cas, en l’obra escultòrica
de Plensa, a qui li pregunta què
és el silenci, l’existència?
“L’he compost pensant en la
tècnica prodigiosa de Menor,

compondre, fins i tot en les me
lodies, és la mà la que em guia,
no només l’intel∙lecte”.
Entre les obres que interpre
tarà Menor avui –ja n’ha tocat
set de les deu que formen el
programa– hi ha La dona d’ai
gua (2009), inspirada en un mi
te del Montseny, i la Sonata per

Translocacions. En el marc d’aquest cicle es projecta la pel·lícula Un día sin
carteles, de Luz Broto, i debat posterior amb Xavier Bassas i Mireia Sallarès.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (21 h).

Per Catalunya! Vida i mort de Lluís
Companys. Inauguració d’aquesta ex-

posició dedicada a la trajectòria de
Lluís Companys i els valors que van
inspirar el seu posicionament vital i
polític.
Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau
d’Olwer. Carme, 47 (19 hores).

Màgia. El divertit mag Daniel Heis

ofereix un espectacle amb màgia de
proximitat.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (21.30 hores).

La bellesa de sentir. Presentació

BSW  BALBOAneu. Cada dimecres se

d’aquest llibre d’Eva Bach. L’autora
explica què necessiten els nens per
créixer emocionalment sans i aprendre a connectar amb els seus sentiments.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés de
l’avinguda Portal de l’Àngel (19 hores).

celebra una jam exclusiva de Balboa,
amb música a càrrec del dj Lluís Vila i
dj convidat.
Teatre Teatreneu. Terol, 26 (de 21.30 a
23.45 h). Entrada lliure, consumició.

Propera parada  el procés català a Eu
ropa. Projecció d’aquest documental

destacat a les dues
sales principals de
Barcelona: és en
residència tant al
Palau de la Música
com a L’Auditori, i
“ésunapenaqueelLiceunos’hi
hagi sumat, perquè els meus
èxits internacionals més grans
han estat òperes”, diu.
El recorregut vital del músic
barceloní resident a París que
da reflectit en la seva obra per a
piano, ja que la primera data del
1999, quan tenia 23 anys, i l’últi

rodat a diversos països d’Europa,
amb el qual es mesura la temperatura sobre la rebuda d’un eventual nou
estat a la UE. Gratuït.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).
Lexter. Concert d’aquest cantant bri-

tànic.
Terrasses del centre comercial La Maqui
nista. Passeig Potosí, 2 (20 h). Gratuït.

Rulotte. Martí Peran, Ramon Parra-

mon i Manuel Guerrero presenten el
nou número d’aquesta revista dedi-

TELÈFONS
ÚTILS

Barcelona

LUIS TATO

El pianista José
Menor amb el
compositor
Hèctor Parra,
divertintse a
quatre mans

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

perquè si li dónes
una cosa senzilla
s’avorreix”,
fa
broma
Parra.
“Érem companys
de classe al con
servatori del carrer Bruc i a mi
em fascinava que amb 15 o 16
anys ja toqués la sonata de
Liszt. Sento adoració per la se
va musicalitat i per la seva tèc
nica. Jo mateix també era pia
nista fins que em vaig decantar
per la composició; m’agrada la
sensualitat del piano a l’hora de

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occidental)
El Documental del Mes. Estrena al Va-

a piano (2010), una investigació
a través de la veu, la percussió i
els instruments mertamorfo
satsenquèMenornonomésto
ca les tecles, sinó també les cor
desdelpianoi,amés,imitasons
amb la veu.
“Agraeixo al Palau aquesta
aposta arriscada però necessà
ria, donar a conèixer les nostres
músiques amb repercussió in
ternacional”, diu el pianista,
ambaixador d’històrics com
Granados i Albéniz, i un revolu
cionari dels instruments.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

llès del documental El visionari. L’home que preveia l’economia mundial,
de Marcus Vetter, Alemanya, 2014,
100 minuts, VO en anglès subtitulada en català. El documental tracta sobre les prediccions d’Armstrong, que
fa anys que indiquen que l’1 d’octubre del 2015 hi haurà una crisi del
deute que trasbalsarà l’economia
mundial. Es complirà el pronòstic?
Casal de Torreblanca. Av. Pla del Vinyet
(20 hores, gratuïta) i també al Club Ca
talunyaFilmoteca, Sant Pere, 9, Terras
sa (20 hores, 3,5 euros).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

SELECCIÓ
BICICLETA ESTÀTICA PLEGABLE Q7

- Es plega de manera senzilla.
- Microcomputadora LCD amb funcions: anàlisi, temps,
velocitat, distància recorreguda i calories consumides.
- Seient encoixinat regulable ﬁns a 16 cm.
- Manillar ergonòmic i pedals antilliscants.
- Roda reguladora de nivells de resistència.
- Pes màxim de l’usuari: 100 kg.
- Mides: 105 x 42 x 72 cm.

Setembre 2015

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

ROLL ON ADLER PEUS PERFECTES
1 bicicleta

89
159’95 €
’95 €

249 €

2 bicicletes

498 €

- Fresadora elèctrica per a talons.
- Elimina durícies de manera fàcil i eﬁcaç.
- Roleu de 360o accionat elèctricament.
- Fins a 30 rotacions per segon.
- Superfície única de microgrànuls.
- Inclou 4 rodets intercanviables.
- Potència: 2 W.

Per tan sols

19’95 €
69 €

la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al 902 996 838
1 oFesa través
de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
2 Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda.
3 Contrareembossament:
has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per al matalàs, la bicicleta i la butaca, per
a les quals les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i el somier, per al qual les despeses
d’enviament seran de 29,95 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els 4 cupons. Si la
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Propers concerts

José Menor: “Hèctor Parra ofereix un concepte ampliat del
piano: es toca amb les cordes, amb goma i fins i tot amb la
veu”

This content cannot be display
frame

L'estrena musical d'Hèctor Parra com a
compositor resident en el Palau de la Música i en
L’Auditori de Barcelona arriba amb un concert
especial, el dimecres 9 de setembre, en el qual
s'interpretarà tota l'obra per a piano solista
del jove músic.

To help protect the security of inform
into this website, the publisher of this
not allow it to be displayed in a frame

What you can try:
El pianista encarregat de fer arribar al públic el
treball d'Hèctor Parra és un íntim amic seu, José
Menor, amb qui forma un binomi d'èxit. Tots dos
van compartir classes de piano i de composició i,
posteriorment, han seguit treballant junts, malgrat la
intensitat dels compromisos professionals que
cadascun d'ells ha hagut d'assumir, amb freqüents
viatges i llargues estades en ciutats internacionals.
José Menor té al seu currículum recitals a tot el món,
un master a Londres, un altre a la Universitat de Yale
José Menor
i formació a Nova York. El mateix Héctor Parra
ha descrit a José Menor com un
“revolucionari del piano”. Barcelona Clàssica ha parlat amb ell sobre la seva trajectòria, la seva
concepció del piano i la seva opinió sobre l'obra d'Héctor Parra.

Barcelona Clàssica: Com van ser els teus inicis amb el piano?
José Menor: Vaig començar a estudiar a la meva ciutat, Sabadell, una setmana abans de fer els set
anys. Com aprenia molt ràpid, als nou anys ja estava avorrit. Un dia, em va passar una cosa que
em va canviar la vida. Va venir una noia a la meva casa a afinar el meu piano i em va preguntar
quin curs estava fent. Li vaig contestar que m'anava a examinar de primer de piano per lliure. Llavors
em va demanar que li toqués alguna cosa… i li vaig interpretar la Gran Polonesa de Chopin.
B.C. Va quedar molt sorpresa, ¿no?
J.M. Molt. La noia era Cristina Caba, que estava casada amb Lluis Vila [actual director de la Coral
Sant Jordi]. Aquella mateixa nit va tornar amb el seu marit. Em van fer tot tipus de proves i em van
portar a casa del pianista Manuel García Morante. La conclusió va ser que havia d'estar estudiant a
nivell internacional. Vaig començar llavors amb dos nous professors: una, Maria Jesús Crespo, de
qui vaig aprendre tota la base pianística, i l'altre, Luiz de Moura, amb qui feia classe quan venia
ocasionalment a Barcelona.
B.C. A més de piano, també tens estudis de
composició
i
de
direcció
orquestral.
Comparteixes
aquestes
vocacions
amb
l'instrument?
J.M. Sempre he volgut ser un músic complet. Quan
era un nen, em passava els estius component:
sonates, simfonies… Encara les haig de tenir per
algun lloc, encara que no vull ni pensar en com eren!
Però, com a professional, l'instrument va arribar
abans: d'adolescent, vaig participar i vaig guanyar
alguns concursos de piano, i en ell vaig centrar la meva
trajectòria posterior. Per a un compositor, no és tan
fàcil: s'ho ha de “currar” més. La direcció orquestral va
venir després: no és principal. Però sí que m'agradaria
reprendre la composició. Jo sóc pianista, però,
sobretot, sóc músic.
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Cercar en aquest bloc
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B.C. Han estat importants els concursos de
piano en la teva carrera?
J.M. No. Ni han estat importants ni estic d'acord amb els plantejaments. Suposo que depèn del tipus
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B.C. Una part de la teva formació s'ha desenvolupat en centres internacionals molt
prestigiosos. Com ha estat aquest procés?
J.M. Jo sóc un improvisador en la meva vida i el de Londres va sorgir com una reacció. Tenia 24 anys
i treballava a Barcelona, però feia massa coses. D'una banda, estava de gira amb l'espectacle La petita
flauta màgica, però també tocava amb cantants, violinistes, etc. D'altra banda, feia molta
composició, i no sol clàssica: arranjaments de jazz i fins i tot un experiment de grup pop que no va
funcionar. Vaig decidir trencar amb tot i centrar-me a actuar com a piano solista. Vaig
pensar a marxar a Londres o a Nova York, i al final l'escollida va ser Londres perquè les audicions es
fan abans. Vaig aconseguir una beca i me'n vaig anar. Durant mesos, no vaig agafar ni una trucada
d'Espanya.
B.C. Però al final vas acabar anant a estudiar igualment als Estats Units.
J.M. A Londres vaig estar tres anys. Després d'això, em van donar la beca de “la Caixa” i vaig entrar
en la Universitat de Yale. En acabar, me'n vaig al Festival d'Aspen i, després, em vaig matricular en
una universitat de l'Estat de Nova York, en Long Island, encara que, en realitat, estava contínuament
viatjant: Toronto, la Xina, Xile… Vaig renunciar a diverses beques. Per raons personals, em vaig
mudar a Florida, però vaig acabar tornant a Nova York per fer el doctorat. La meva idea era quedarme allà, però, finalment, vaig decidir tornar a Europa.
B.C. Entre Londres i Nova York, amb quina ciutat et quedes?
J.M. Londres. És on estic ara ubicat. La majoria de músics prioritzen la part professional i van a viure
on és més convenient per a la seva carrera. Jo no sóc així: a mi sempre m'ha guiat la part
personal.
B.C. Entre els propers compromisos de la temporada, a més del concert d'Hèctor
Parra, ens crida l'atenció el recital del Carnegie Hall Nova York per a 2016. Serà
especial per a tu?
J.M. Ja he tocat en el Carnegie Hall, però aquest concert és molt important des del punt de vista
emocional perquè se celebrarà el 24 de març, el dia que va morir Granados, i s'enfocarà com
commemoració el 2016 de l'Any Granados, pel centenari de la seva mort. Fins i tot estic en contacte
amb persones de la família de Granados que vindran al concert. El repertori està encara per definir,
però les Goyescas estaran segur.
B.C. Quan comença la teva col·laboració
amb Hèctor Parra?
J.M. El conec almenys des de fa 25
anys. Estudiàvem amb el mateix
professor i estàvem en la mateixa classe
de composició, encara que després ell sí
s'ha centrat totalment en aquest camp.
Sempre hem estat en contacte. El piano
solista
contemporani
m'interessa
especialment, sobretot des que em vaig
ficar de ple en l'enregistrament de les
obres completes de Joan Guinjoan. Per
treballar amb Hèctor, sol faltava
l'espurna, i aquesta va arribar en el
Festival Listz de Girona el 2012, en què li van encarregar la composició d'una obra basada en el
pintor Joan Tàpies. Jo vaig estrenar aquesta peça i, des de llavors, cada any, Hèctor ha escrit per a mi
una nova obra basada en l'art gràfic. Serà un cicle de cinc peces que acabarà el 2016. La corresponent
al 2015 l'estrenarem en el concert del Palau.
B.C. Què és el que destacaries com més especial del concert del Palau de la Música?
J.M. Es la primera vez que se toca toda la obra para piano solo de Hèctor Parra en un
único concierto. En mayo de este año ya hice el primer recital monográfico con su música y de ahí
surgió la idea de llevar este formato al Palau, aunque con repertorio ampliado. Al hacer un recorrido
por toda su obra, se observará la evolución de Héctor. La primera pieza es una composición
dodecafónica, pero después Héctor entra en contacto con las ideas de la “new complexity”, que él
desarrolla con un estilo más lírico y personal, de colores chopinianos. Hay que tener en cuenta que
Héctor es también pianista y, en él, se unifica la parte pianística con la compositiva.
B.C. Què serà el més cridaner per a
l'espectador?
J.M. Veurà un concepte ampliat del piano. En l'obra
d'Hèctor, és tan important tocar amb les tecles com
amb les cordes. Les tècniques se surten del que
és convencional, per exemple, amb els pizzicatos,
l'ús del tercer pedal o la utilització de materials, ja
que es toca amb goma i fins i tot intervé la veu. És
molt interessant, fins i tot per a persones que
normalment no anirien a un concert de música
contemporània.
B.C. Però molt diferent de la música de
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t'apassionen…
J.M. M'agrada molt variar. És més; experimentar
hauria de ser una obligació per a qualsevol
pianista, malgrat que veig tants joves pianistes
tancats en el repertori clàssic i romàntic. Que consti
que aquesta música m'encanta, però no puc limitarme sol a això. Explorar el repertori és també
explorar-s’hi a un mateix.
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