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el Quiroga. Aixl, la formaci6de cambraespanyola interpretar/~ juntamnet amb la
ESPERADES
SONATES
DELEONIDAS
KAVAKOS,sempreflexible i curiosa int+rpret argenREMEMORANT
L"OMEGA’.
La cantaora MariNouprojecte de llarg recorregut al Palau tina, atenta per convicci6al talent jove, el
ola Membrivess’ha let un noma l’escena
de la Mfisica, aquesta vegadaambel violiQuintet per a piano en mi bemoll major de
musical transfronterera barcelonina, i ara
nista gcec Leonidas Kavados, que oferirfi
Schumann,un concert amb qub s’inaugutorna a demostrar-ho ambun repte artisla seva aclamadainterpretacid de les so- ra -tamb&el cicle Ibercamera, i que es
tic tan agrait corn espinds: aliar-se mnbel
nates per a violi i piano de Beethovenjun- completa ambla Partita nfim. 2 en do mamfisic AntonioArias per donar vida al lletament amb Enrico Pace. E1 duo comen- jor de Bach ocasi6 de luxe per escoltar
gendari disc Omega,elaborat en 1996 per
Enrique Morente juntament arab el grup
~arg dimarts per les sonates nfm. 2, 3, 6 i tota sola Argerich i arab el Quartetper a
7, en un concert arab qub s’inaugura el ci- cordes ndm. 1 de Brahms.
Lagartija Nick, el llder del qual ~s precisacle Palau 100 Cambra. Kavakos, per molts 5/XPALAU
DELAMOSICA,
20.30
H
ment Antonio Arias.
l’intbrpret de referbncia d’aquest segle pel
4/X.TALLER
DEMOSICS
24.20HORES
que fa les sonates de Beethoven,garanteix XINI~OS
I CONTEMPOI~NIS.
E1 Mercat de les
un univers d’emocions.Les segfients cites Flors ens descobreix una realitat de moVINTANYS
AMBTONY
MANERO,
Coma colofd
arab ell seran al gener de12017i la tempo- ment desconeg~da per aquestes latituds:
dels actes amb qu8 han celebrat els seus
rada 2017-2018del Palau.
la creativitat dansistica contemporS~nia
de
vint anys de carrera, la Fundacidn Tony
la Xina. El coredgrafTaoYe, artista emerManeroha organitzat un xou flnic basat
~./XPALAU
DELAMOSICA
20.30
H
gent al Sadler’s Wells i un referent a Lonen el seu funk incontenible ambla pot~nA/I~R~tAARC.ERICH,
ENQUII~Tr
I A SOI~. dres, obre la temporada de la casa de la
cia i l’elegfincia d’una big band tan exdansa arab la seva companyia, la m~s reIbercamera suma la for~:a i la saviesa
cel.lent coml’Original Jazz Orquestra Tad’unade les seves int+rprets estrella, la pi- presentativa de l’estil contemporani al
ller de Mfisics, dirigida per DavidPastor.
anista Martha Argerich, arab la frescor
seu pals. Unscoop a iota Espanya.
M~sd’una vintena de mfisics sobre l’esced’un quartet de carrera ascendent corn 6s DEL
7 AL9/XMERCAT
DELES
FLORS
20H(18HDIUMENGE)nari repassaran els gloriosos hits de la

Fundacidni oferiran versions de Billy Paul o Curtis Mayfleld
6/X.APOLO.
23.HORES
DUQUENDE
P/gtlA AMB
PACO
I CAMARON.
Dins
d’una nova edici6 del cicle Flamenco y
Otras Ayes, el cantaor catalh Duquende
donar~ vida a temes de Camardnde la Isla
i interpretarh can~:ons que va compartir
ambPaco de Lucia. A l’espectacle De Camardna Lucia, el de Sabadell estarh acompanyat del seu habitual g~’up.
7/X.APOLO.
20HORES
INSOUT
I ENRIQUIDOR,
Fidel a la llnia del cicle Connexions,el cantautor Xavier Bard i
el grup Renaldo & Clara ajunten forces
ambtres objectius: una actuacid d’aquests
flltims; desprfis, Bard presentant el seu
flamant I una fada ho transmudai finalmentuna simbiosi de tots a l’escenari esprement els temes de I’EP que han gTavat
conjuntament.
7/X.LA[2] DEL’APOLO.
21HORES

LUDOVIC
T~ZIER
MACBEltt
ALLICEU
DEL
7 AL23D’OCTUBRE
Si el Liceuva comen~:ar
la celebracidde l’any
Verdii l’any Shakespeare anabOtello, els tanca
ara ambMacbeth, un
tltol quetot i sent un
clhssic no ~s tan conegut
pel pflblic aficionata la
peninsula. Aquesta
vegadaarriba servit al
teatre de la Ramblaper
GiampaoloBisanti al
podi i per Christof Loy
en la direccid esc+nica.
E1 tenor franc~s de
modaLudovic T~zier ~s
Macbethi la soprano
vienesa Martina Serafin
la seva Ladyen aquesta
produccid de Ginebra.
Tots dos debuten en
aquests papers, queen
el segon repartiment
canten LucaSaMi Tatiana Se~jan.La cita ~s a
partir del dia 7, data que
el GranTeatre va reobrir desprdsde l’incendi
i en qu~ sempreinaugura les temporaries.

~LEXGARCIA

Art
TERESA
SES~

Teatre

REglAT
PSICOLI~GIC
DEMADAME
BOVARY.
Una
imatge trobada en unes golfes de Paris...
Aquestva ser el punt de partida que va estimular a Gldria Gim~nez,fotdgrafa i psicdloga clinica, a despullar l’~nima d’Emma Bovary, el personatge de Flaubert que
ella recrea ara a travfis d’imatgessorgides
de l’estudi de la seva psicologia. Compta
per aix6 arab la complicitat de l’actriu Bel~n Fabra, que actualment interpreta el
personatge a la Sa!a Muntaner, en una posada en escena d’Angel Alonso.
GALERIA
VALID
FOTO
BCN.
A PARTIR
DEL
~,/X

de comunicaci6. La seva obra s’ha passejat per museuscorn la Tare, el Pompidouo
el Reina Sofia i forma part d’importants
col-leccions pflbliques i privades, corn la
de Josep Sufiol, que el convida a obrir un
nou cicle en la seva Fundaci6 del Passeig
de Gr~cia. Es tracta de Caminsencontrats,
una exposici6 de petit format que s’endinsa en la trajectdria de l’artista a tray,s de
la confrontaci6 de dues obres elaborades
en contextos i situacions molt diferents:
Francohace deporte - Autopistas Concesionaria Espai~ola &A, del 1975, i Del Big
Bang"al Big Brother, aquesta duta a terme
l’any 2012.
FUNDACIO
SUi]OL
BARCELONA.
DEL
DEL
5/XAL18/111

ELSCAMINS
DEJOAN
RABASCALL,
L’any 1999,
el Macbareivindicava arab una/tmplia retrospectiva la figura de Joan Rabascall
(Barcelona, 1935), artista establert a Paris
la miradacrltica i irdnica del qual sembla
dirigida a revelar els mecanismes que
s’oculten darrere de la creacid d’imatges, i
on nnrtie~d~r In mnnlnnln~i~dol~ mltlnn~

~ BARID,~
INVISIBLE
DEJORDI
CAJAFELL.
Barid&Caminanten estat d’alerta fis el titol
d’un ambicids projecte de Jordi Calafell
que prova de registrar tot all6 que el pas
del temps ha let invisible a la subcomarca
del Pirineu catal~.
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JUSTO
BARRANCO

.
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CABARET
VIIAU.ONGA.
Un espectacle musical
hilarant que va triomfar al Grec torna ara
al Teatre Lliure: La note d’d cdt~ (la nota
del costat), protagonitzat per Alfonso de
Vilallonga, Mdnica Ldpez, Antoni Comas
i La Shica i dirigit pel gamberroErnesto
Collado. Un cabaret sarchstic amb yells
nobles i psicdlog~aes nazis sobre els orfgens de Vilallonga i la seva sensaci6 de ser
una nota incorrecta.
TEATRE
LLIURE
DEMONTJUYC
DEL
5 AL16/X
TOTA
L’ORESTEA,
L’flnica trilogia grega que
ha arribat sencera fins els nostres dies,
L’Orestead’~;squi], arriba del Teatro Stabile Napoli, i representa la tragddia d’Agamdmnon,
Clitemnestra, Electra i, per descomptat, Orestes, per complet i en dues
funcions separades farcides de mort, revenjai dificil justlcia: a la primeraes veur~
AgamOmnon,
i a la segona, Les cokfores i

TEATRE
LLIURE
DEMONTJUiC.
DEL
7 AL9/X
UNAVIOLi:NCIA
FAMIUAR,
MagdaPuyo dirigeix al TNCE1 coratge de matar, una dura
obra del suec Lars Nor~n, les peces del
qual giren entorn de les relacions familiars i els estrats m~smarginalsde la societat. Manel Barceld ddna vida a un pare
que es presenta a casa del seu fill (NaoA1bet) per quedar-se per temps indefinit. La
profunditat de les ferides ~s abismal.
TNC.
DEL
6 AL30/X
MANRESA~
DEFIRA,La Fira Mediterr~nia de
cultura popular i mflsiques del mdnpren
tot Manresa. Dijous, inanguracid triple
arab la dansa dels noruecs Frikar, l’acordid de Kepa Junquera i ChangoSpasiuk i
el videomapping i la dansa comunit~iria
nascuts d’un joc on quatre creadors posen
la seva feina sense con~ixer els altres:
Merc~ Sampietro, David Carab~n, Toni
Mira i Cabo San Roque.
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Mentre que el Temporada Alta no deixaPÁGINAS:
d’augmentar
queixa d’un refugiat queO.J.D.:
vol ser tractat
29
23138com a escriptor?
sessions de molts títols per demanda del públic, el TerA Barcelona, ahir, l’equip de Viu el teatre va omplir vestíTARIFA:
5008
E.G.M.:
130000
rassa Noves Tendències (TNT) ha tingut,
novament,
un € buls del Romea, el Poliorama
i el CCCB
per celebrar la
èxit d’assistència (97% d’ocupació) amb uns espectaseva 13a temporada. Amb l’entusiasme de qui creu en el
ÁREA: 654 CM² - 61%
SECCIÓN: CULTURA
cles de format arriscat. Qui diu que no interessa un teaque fa, i que celebra que el públic respon a la convocatre
compromès,
que
reivindica
la
llibertat
personal
a
tòria,
s’atreveixen
a
demanar
que es vagi al teatre com a
3 Octubre, 2016
Anarchy, poder conèixer l’opinió dels sense sostre o la
forma de rebel·lió i de creixement familiar.

ue no renuncien a emrendre tard o d’hora noes accions legals.
El conflicte –o, més ben
it, els conflictes– per l’art
acre de les parròquies araoneses que havien format
art des de l’edat mitjana
el bisbat de Lleida ha agaat una nova dimensió amb
es primeres sentències juicials que obliguen a resituir obres a Sixena. “Fa
més de vint anys que van

Durant un llarg
segle, ningú va
reivindicar l’obra,
ntegrada a
’església de Sant
Martí de Lleida

rribar els primers requeiments de retorn de peces
ara hem entrat en una
spiral lamentable. I, amb
ota probabilitat, la reacció
n cadena no s’acabarà
quí. No resoldrem mai el
roblema fins que les dues
arts no s’asseguin i arriin a un acord per a la gesió conjunta de tot aquest
atrimoni en discòrdia”,
visa Berlabé.
Són diversos els procesos més o menys latents
ue enfronten les dues comunitats. El més conegut
s el de les 112 obres de la
ranja que reclama el bisat de Barbastre-Montsó.
El govern d’Aragó està
ressionant les autoritats
clesiàstiques perquè li
onin poders per dur l’afer
la justícia civil. Caldrà
eure si l’estament reliiós, que fins ara s’hi ha
posat, acabarà cedint.
Però és que, com advereix Berlabé, n’hi ha d’alres, de controvèrsies, que
odrien esclatar en qualevol moment. El tresor
rtístic i documental de la
atedral de Roda d’Isàvea, custodiat a Lleida des
e fa un segle i mig, té
molts números per entrar
lgun dia en la batalla. I, si
a fal·lera reivindicativa no
’atura, l’Arxiu de la Coroa d’Aragó de ben segur
ue tampoc no en quedarà
l marge. ■

El principal director convidat de l’Orquestra de
Cadaqués, de renom mundial, ha mort als 92 anys

La música plora
Neville Marriner

Neville Marriner, en plena actuació al Palau de la Música el 2009 ■ ARXIU

Redacció
BARCELONA

El món de la música clàssica està de dol: ha mort
el reputat director d’orquestra i violinista britànic Neville Marriner als 92
anys. Nascut a Lincoln el
1924, Marriner tenia una
relació molt estreta amb
Catalunya, ja que des del
1992 era el principal director convidat de l’Orquestra de Cadaqués. Al
llarg d’aquests gairebé 25
anys, va acompanyar l’entitat empordanesa en el
seu creixement fins a dotar-la d’un reconeixement
internacional.
Fundador de la cèlebre
Academy of Saint Martin
in the Fields, conjunt de
cambra creat l’any 1956,
Marriner va estudiar al
Royal College of Music de
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Londres i al Conservatori
de París. Va començar tocant el violí a l’Orquestra
Philharmonia i a l’Orquestra Simfònica de Londres,
i es va formar com a director d’orquestra amb
Pierre Monteux als Estats

Va tenir cura de
la banda sonora
de la pel·lícula
‘Amadeus’
(1984), de Milos
Forman
Units. El llegat artístic que
deixa és immens, i també
el farà llegendari una
manera de dur la batuta
poc intervencionista, molt
sensible amb la llibertat

dels músics. A Marriner,
devot sobretot de la música barroca, el fascinava
ser a prop dels músics més
joves per la seva frescor,
i no violentava la seva
creativitat, sinó que n’afavoria l’eclosió.
Tenia un registre rècord de discos gravats. I és
que, durant quatre dècades, en va produir com a
mínim un al mes. Era incansable. Amb tota probabilitat, però, se’l recorda
sobretot per haver tingut
cura de la banda sonora
de la pel·lícula Amadeus
(1984), de Milos Forman.
Si bé va rebre moltes crítiques dels especialistes, a
ell li agradava presumirne, perquè havia ajudat a
popularitzar la música de
Mozart. Gràcies a aquest
film, ell mateix també es
va incorporar en l’imagi-

nari popular de molta
gent i el nombre d’admiradors seus va créixer exponencialment.
Tenia el títol honorífic
de cavaller (Sir) des del
1985, i fins al darrer moment ha estat passejant el
seu talent per tot el món.
Amb l’Orquestra de Cadaqués, hi mantenia una relació apassionada. I això
sempre el va acostar molt
al nostre país. Aquesta
temporada estava prevista una actuació seva dins
del cicle BCN clàssics del
Palau de la Música Catalana. El concert s’havia de
celebrar el dia 19 d’octubre. Sir Marriner, l’Orquestra de Cadaqués i el
violinista Agustín Hadelich havien d’interpretar
un programa d’obres de
Ferran Sor, Mendelssohn
i Beethoven. ■

se gastan tantos millones para ir
espacio cuando hay tantas
per
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madas con nombre y apellidos y debe constar la
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un futur, hi ha una imatge que em
colpeix especialment cada vega
da que la veig: les mirades dels in
fants, mirades tristes i, sobretot,
atemorides. Això és terrible i in
tolerable.
Un infant ha de mirar amb els
ulls alegres i, sobretot, confiats;
hem d’admetre que un infant un
dia pot no estar prou alegre per
què potser està malalt, el que no
podem admetre és que els ulls
d’un infant mostrin temor. Els in
fants són el més sagrat que hi ha
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SECCIÓN: OPINION

Terrassa

‘Carmela’ a Barcelona

Estaria bé reconèixer a nivell
oficial la gran vàlua de Jaume
Plensa. El grandíssim artista, es
cultor i mag d’aquesta terra, i fer
alguna cosa pel que fa a la Carme
la. Ara tenim la immensa sort de
poderne gaudir. Quin goig que fa
anar caminant pel carrer del Pa
lau de la Música i veure com la
Carmela va sorgint, agafant for
ma, amb tota la seva esplendor.
És una joia que els barcelonins no
ens podem deixar perdre! Els re
comano que facin l’experiència
d’entrar pel carrer lateral vore
jant el Palau, i veuran desplegar
davant seu la màgia que amaga

ciutadans que viuen dia rere dia fets pols.
Diario
Tan poderós ésFRECUENCIA:
el lobby dels
fabricants de
PÁGINAS: 32-33 tubs d’escapament
O.J.D.:
137145
trucats? Com és que als
Harley
Davidson se’ls permet
TARIFA: 9000 € posseïdors d’unaE.G.M.:
651000
tot?
Com
és
que
s’és
tan
estricte
amb les emis
ÁREA: 226 CM² - 20%
SECCIÓN: OPINION
PAÍS: España

manufacturats que es t
regulació suposadame
ment no hi ha cap volu

JORDI AGELET CAN
Barcelona

2 Octubre, 2016

aquesta escultura. Moltes grà
cies, Jaume Plensa, pel teu art!
Si us plau, que la Carmela es
quedi a Barcelona i exactament al
lloc on és ara mateix.
CARMEN CODINA FARRÀS
Barcelona

Sagrada Família

No és urgent acabar la Sagra
da Família abans del 2026, i sí que
ho és abordar el col∙lapse que
comporta el seu èxit turístic.
L’Ajuntament i el bisbat haurien
d’aturar les obres durant sis o vuit
anys i pactar un projecte urbanís

tic de l’entorn. Els 25 milions
d’euros anuals del pressupost de
les obres, més les aportacions
municipals i d’altres ens, paga
rien les reubicacions dels afectats
i els costos d’una ambiciosa re
modelació: conversió de les dues
illes compreses entre Mallorca i
Aragó en una avinguda des de la
Diagonal fins a la façana principal
del temple.
Els carrers s’alliberarien de les
invasions de turistes i d’autocars
amb un aparcament subterrani i
amb l’accés també soterrat dels
visitants al temple, com al Lou
vre; el trasllat dels comerços tu
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xos consistent en el fet que els nens no facin els
ella y, sabiendo esto, no necesito
PAÍS: España
deures de cap de FRECUENCIA:
setmana. Diario
nada más. ¿Cuándo nos dejará
de
PÁGINAS:
27
O.J.D.:
Posem les coses al seu131497
lloc: l’excés de deures no
importar la vida privada de los
el que
els nostres infants no
demás y empezaremos a valorar
TARIFA: 2980 € és bo, ara bé, reduir
E.G.M.:
651000
tinguin temps perSECCIÓN:
jugar o vagin
estressats al fet de
lo que realmente importa? ÁREA: 113 CM² - 10%
OPINION
tenir tenirne és, al meu parer, voler simplificar i,
ANDREA FERNÁNDEZ LERMA
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Sant Fost de Campsentelles

Plensa en Barcelona

Jaume Plensa es hoy el artis
ta catalán vivo más internacional
mente conocido y apreciado. Por
más de 30 años he seguido y ad
mirado su brillante trayectoria en
magníficas creaciones escultóri
cas presentadas en ferias de arte
de Los Ángeles, Chicago, Basilea
y Hong Kong, entre otras.
Barcelona, desde sus Juegos
Olímpicos, tiene un parque envi
diable de esculturas de creadores
contemporáneos. Incluso en una
reunión con el director de la Fira,
coleccionistas y algunas galerías
de Barcelona, llegué a proponer
la celebración de una bienal de

JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ

escultura aquí, en la línea de las
cuadrienales de escultura en ciu
dades de Alemania, y sigo creyen
do que en Barcelona tendría ma
yor coherencia y sentido que allí.
Además, lejos de las polémicas
que la imposición de esculturas
en espacios públicos suscita en
ocasiones entre la población,
Carmela ha sido ampliamente
apreciada y aceptada por barcelo
neses y visitantes. Las esculturas
de Plensa se admiran hoy en im
portantes ciudades de Europa,
Asia y América, pero en su Barce
lona natal no está siquiera debi
damente representado.
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zant bé la situació per a
més beneficioses possi
sobretot, que no se’ns a
desobeir els seus mestr

M. ROSA CAMPS MO
Torrelles

Añadiría que la relación de
Plensa con la música avala no sólo
lo idóneo de que Carmela se que
de en Barcelona, sino que se le
asigne el lugar donde ahora está,
frente al Palau de la Música.
ÁNGEL SAMBLANCAT PUEYO
Barcelona

Senyal del Masnou

Amb referència a la fotogra
fia “Senyals contradictoris” (La
foto del lector, 28/IX/2016), a
l’Ajuntament del Masnou li agra
daria precisar que, en compli
ment de la normativa de trànsit,
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Els NensCantairesde Vienaactuenavui al Palaude la Mfisica,dins del cicle BCNCldssic

E1 m4s important

6s cantar

MARICEL
CHAVARR|A
Barcelona
eli va oc6rrer a l’emperador
Maximili~
d’Habsburg, el 1498 va
fundar un cor infantil
que hauria de fer-lo sobreviurecinc segles. I el que falta.
E1dels NensCantaires de Viena~s
un dels cors m~slongeus i de m4s
prestigi del m6n,un pedigri que va
conservar mdsenll~, de la caiguda
de l’imperi austrohongar+s, quan
va renovar l’aspecte i va emprendre g’ires per tot el m6n.Fins aleshores la formaci6havia cantat exclusivamentper als actes de la cort,
misses,concerts privats i esdevenimentsd’Estat. I ja que la Capella
Imperial viatjava sempre amb
l’Emperador,l’experi+ncia en gires tamb~ data d’aquests temps.
Grans mestres com ara Haydn o
Schuberten van format part. D’altres com ara Mozart, Salieri o
Brucknervantreballar per a ell.
No~s sobrer repassar la histbria
d’aquesta formaci6 tan anomenada davant el concert que td previst
oferir avui al Palaude la Mfisica(18
LUF,~SBECK.COM
h) dins del flamant cicle BCNC1/~sEl
cor
Haydn
dels
Nens
Cantaires
de
Viena
amb
el
mestre
Jimmy
Chiang
al
fons
sics. Noels veuremtots: en s6n un
centenar i estan dividits en quatre
cots. E1queensvisita ~s el cor que
Chiang ~s pianista, per6 tamb~ obres de Haydn, Mozart, Strauss,
porta el nomde Haydn,i ho fa pre- Cantenmfisica antiga
es va formar en violoncel i compo- Schumann
i cangonspopulars, pesici6. Amb16 anys es va graduar al r6 el seu repertoriinclou de mflsica
cisament ambun programaque gi- i pop de Michael
ra entorn dels seus viatges i el caTrinity College of Musicde Lon- medieval a obres contemporfinies
rhcter dels pffisos quevan set capi- Jackson: "Sent un nen dres i mdstard a la Universitat de o del pop, d’arranjaments de cantals en la seva vida: Austria,
Viena. Noseli resisteix cap reper- gonsdels Beatles al cot de Weare
Hongriai Anglaterra. Els dirigeix no comptatant l’estil,
tori: 6pera,simf6n,ic, coral, pianis- the world ,de Michael Jackson. I
un mestre xin~sque, de let, 6s pia- sin6 comesth escrita"
tic, cambrlstic... Es vers~til. I so- ar a Chiangplanej a afegir musicals,
bretot pacient, per gestionar un corn ara Myfair lady. S’entusiasnista de formaci6.D’onlive, doncs,
l’afici6 coral, a JimmyChiang?
grup de jovenets d’entre deu i ca- menm6sf/tcilment ambel pop?, li
"La mevamareera cmltant i tembnic,sin6 tamb6operlstic. I te- torze anysen itiner/tncia.
preguntem.
nia un cor de hens, de maneraque nen un coneixement exhaustiu de
"Ambhens has de tenir mils dis"Es estrany, per6 tinc molts hens
vaig cr6ixer ambaquest bagatge les veus. La tradici6 de les veus a ciplina i eines psicol6giques, no que adorenla clfissica: per a ells
que 6s molt important", asseguraal Vienat6 una influ6ncia planet/~ria. pots parlar-los massa,no pots do- Mozart o Haydn s6n m6s fficils
tel~fon, evocantla seva infantesa a I per a mi l’experi6ncia est5 sent nat-los gaire teoria, perdenla con- d’aprendre, de trobar una harmoHongKong. "El fet que els nens molt enriquidora. Pensi que com- centraci6. Hasde set r/~pid, clar i nia. I la llengua6s important:al fiparticipin de la mflsica coral 6s la positors corn ara Mozartescrivien simple, cosa que m’ajudaquan tor- nal els acaba agradant Richard
ra6 que Vienaestig~i al cim musi- invariablementper a veus: tot i que no ambels adults, que encara que Strauss. I 6s que quanets un henel
cal. Fins itot laFilharm6nicade Vi- es tract6s d’una simfonia, sempre no ho confessarien mai, tamb~ que comptano 6s l’estil, sin6 com
onnno o~ limit~ ~1 rono~nrifilhar.
hi h~viallnn llnia vc~eal"
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Kazushi Ono obre
amb accent rus
la seva segona
temporada a l’OBC
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘OBC’ AUDITORI 30 DE SETEMBRE

questa temporada, la segona com a director titular, Kazushi Ono amplia
la seva presència al podi
de l’OBC, amb la qual cosa la possibilitat de deixar petja en
l’evolució del conjunt és més gran.
De feina no li’n faltarà, com el concert inaugural va evidenciar, amb
un programa de resultats desiguals
amb obres no gaire habituals.
Aquest també és el segon i últim
curs com a compositor en residència de l’Auditori (la temporada passada també ho va ser del Palau de la
Música) d’Hèctor Parra, que ha pogut gaudir d’unes oportunitats de
difusió impensables per a la majoria
de creadors catalans, que confiem
que no superin el llindar de la sobreexposició. L’OBC oferia ara les seves
dues primeres obres orquestrals,
Chroma I i II, brillants estudis de sonoritats contrastades que mostren,
més que no pas una personalitat del
tot definida, un remarcable domini
tècnic, en especial en la segona, tot i
alguns clixés típics de certes peces
contemporànies.

A

Una tècnica enlluernadora

El gruix de la sessió va tenir accent
rus, començant pel Concert per a piano núm. 4 de Rakhmàninov, menys
divulgat que els dos anteriors potser
perquè, a diferència d’aquests, li falta un passatge de gran volada lírica
o virtuosística. Això no exonera el
solista de desplegar una tècnica enlluernadora, cosa que Leif Ove
Andsnes va fer de forma gens narcisista. El pianista noruec, un intèrpret de rara intel·ligència i integritat, massa poc programat a casa
nostra (hi va debutar només fa tres
anys), va aportar l’emotivitat noble,
ben controlada, sense desbordaments gratuïts, dels grans intèrprets de Rakhmàninov, sense renunciar a la brillantor intrínseca de
la partitura. La propina va ser una
altra raresa, la deliciosa Romança
op. 24 núm. 9 de Sibelius. Llàstima
que en el concert l’acompanyament
d’Ono i l’OBC pequés de so gruixut
i poc definit. Aquestes limitacions
van desaparèixer en part en la Simfonia núm. 3 de Txaikovski (aneguet
lleig del corpus simfònic del compositor rus), amb força probabilitat
perquè el temps d’assaig va ser superior. Tot i així, en alguns moments els temps ràpids d’Ono van
posar a prova la capacitat de resposta de l’orquestra. El director japonès va signar una lectura vigorosa i
brillant, no exempta d’espectacularitat, en sintonia amb una partitura afirmativa.e
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desprésdelaDiadaNacionaldeCa
talunya –no abans per no incomplir
el requisit internacional que no co
incideixi amb dates assenyalades–,
totiquedelamateixamaneraespo
dria ajornar si es pactés amb l’Estat.
El president de la Generalitat es va
obrir ahir a aquesta possibilitat,
dins de la voluntat expressada en el

metre en declaracions a RAC1, sar, per exemple, establir una xifra tat. La dirigent de l’esquerra antica
sempre que fos, va precisar, en un mínima de participació, tot i que va pitalista voldria, de fet, que el dia
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
“període raonable” i no es tractés reconèixer que un percentatge del referèndum es concretés en el
d’una “maniobra
dilatòria”. “Quan
molt baix no hi donaria validesa,
i el 131497
debatdepolíticageneralqueesdes
PÁGINAS:
16
O.J.D.:
ens asseguem a negociar hi ha d’ha quesíquevafervaserdescartarque envolupa la setmana que ve al Par
ver la voluntat de
convocar8120
un refe
en un 651000
lament, tot i que estaria disposada a
TARIFA:
€ el referèndum es converteixi
E.G.M.:
rèndum sense línies vermelles, en nou 9N, perquè aquesta vegada “hi demorar l’acord “un o dos mesos”,
un període raonable,
de - 29%
haurà una pregunta ambSECCIÓN:
resposta entotcasabansques’acabil’any,se
ÁREA:i ens
328hem
CM²
POLITICA
dotar d’un calendari de fites que es binària sobre la independència” i gons va declarar a Catalunya Ràdio.
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es van saludar cordialment i es van
limitaraintercanviarunesparaules
de cortesia, si bé en el discurs final
de l’acte el president del Govern es
panyol va aprofitar per dedicar una
velada, però clara, referència al
procés català: “La disgregació no
més condueix a la irrellevància,
quan no a la impotència”.c

El TSJC veu perillós difondre dubtes
sobre la independència dels jutges
TONI MUÑOZ Barcelona

La cúpula judicial va donar per in
augurat ahir el curs 20162017,
que farà seure al banc dels acusats
diversos exdirigents polítics. Al
gener començarà el cas de l’espo
liació del Palau de la Música des
prés de set anys d’instrucció, i
també l’any vinent està prevista la
celebració del judici pel cas de les
ITV. Però, sens dubte, la causa que
més agitarà el panorama polític
serà el judici per la consulta del
9N, encara sense data assenyala
da,peròquelasetmanaqueveviu
rà un nou capítol quan es notifi
quin les penes que demana la fis
calia per a Artur Mas, Joana
Ortega i Irene Rigau.
En vistes a l’escenari convuls
que ve, el president del Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), Jesús María Barrientos,
va aprofitar la presència a l’acte de
jutges, fiscals i els consellers de
Justícia i d’Interior –no, però, del
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont– per avisar els diri
gents que han qüestionat oberta
ment la tasca dels jutges en relació
amb el procés del 9N. “És radical
ment injust, a més de perillós soci
alment, difondre sospites sobre la
independència dels jutges o eme
tre judicis interessats predictius
de les seves resolucions”.
Una referència adreçada al Go
vern de la Generalitat i als partits
sobiranistes, que en diverses com
pareixencesnohandubtataquali
ficar de “judici polític” el procés
obert per la consulta. L’últim de
ferho va ser el portaveu de Con
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vergència al Congrés Francesc
Homs, que sortint de la declaració
com a imputat davant el Tribunal
Suprem va afirmar que “la sentèn
cia ja estava dictada”.
El màxim representant dels jut
ges a Catalunya creu que aquestes
forces s’aprofiten de la profunda
crisi en què està immersa la socie
tat “per erosionar les institucions,
incloenthi la judicial”. I va voler
deixar clar que els “únics motors
que mouen l’activitat dels jutges”
són els valors constitucionals
d’“independència, responsabili
tat i submissió a la llei”.
Al febrer, Jesús María Barrien
tos, durant el seu nomenament
com a president del TSJC va de
manar als polítics que articulessin
“respostes imaginatives” davant
el debat català advertint que “nin

Jesús María Barrientos ahir a l’acte del Palau de Justícia

gú no ha d’anar als tribunals a bus
car solucions a aquest conflicte.
Barrientos ,en favor de la neu
tralitat del TSJC, va rebutjar di
mecres passat la medalla al mèrit
policial del Ministeri de l’Interior
perquè entén que “en les circums

XAVIER CERVERA

tàncies actuals de màxima exigèn
cia per part de la societat d’apa
rença d’imparcialitat i indepen
dència resultaria poc oportuna”, i
així evitar que pogués ser inter
pretat com un premi per haver
jutjat l’expresident Artur Mas.c
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Rozalén lanza
su nuevo disco
titulado ‘Quién
me ha visto... y
quién me ve’
Redacción

Del buen momento profesional que atraviesa la carrera de
Rozalén tras años de “malvivir” como cantautora por Madrid da cuenta la grabación,
tras sólo dos álbumes de estudio, de su primer disco en directo, el cual, entre sus momentos más singulares, recoge un dueto a ritmo de copla
junto a su madre.
“Ella es la gran artista de la
casa y ese fue el momento más
emocionante de todo el disco.
Tengo muchas ganas de que
vea el DVD, de que se escuche
y vea su nombre. La han bautizado artísticamente Angelita de Letur, por su pueblo”.
Juntas interpretan Y sin embargo te quiero, porque si hay
algo que une a madre e hija es
la copla y que son “muy Almodóvar las dos a la hora de sentirlo todo mucho”. Son 22 las
canciones que reúne este
Quién me ha visto... y quién me
ve (Sony Music), que se publicó ayer y retrata la gira de presentación de su segundo ál-

La artista ha cantado
junto a su madre el
tema ‘Y sin embargo
te quiero’ en el disco
bum, Quién me ha visto, que
alcanzó el número 1 en ventas
en España.
Del tour, presume que “está
siendo eterno, como el anterior, lo que es buena señal”. El
lugar elegido para inmortalizarlo fue el Palau de la Música
de Barcelona, un marco incomparable “y emblemático”
en una de las ciudades que
María de los Ángeles Rozalén
llama “más hogar”.
“Aquella noche la recuerdo
superespecial. Cuando llegué
a la prueba de sonido lo lloré
todo, me relajé y salió espectacular, sin apenas fallos, con
muchos compañeros y gente
que nos quería, que hicieron
que, aunque aquel era un lugar muy grande, desde el escenario yo lo sintiera pequeño”, rememora. Reconoce
que ha disfrutado de una
oportunidad, la de grabar un
disco en vivo, que pocos artistas pueden hacer realidad tan
pronto. “Hubiera esperado a
tener muchas más canciones,
pero me lo propusieron desde
la discográfica, porque decían
que los discos estaban bien,
pero que había que vernos en
directo”, señala.
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Rozalén

Pelé

Javier Torres

Macarena García

Cantante

Exfutbolista

Cocinero

Actriz

Lanzó ayer el primer CD +
DVD de un concierto que
incluye interpretación en
lenguaje de signos que fue
grabado en directo en su
actuación en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona el pasado 15 de junio.

La película Pelé, el nacimiento de una leyenda pospuso su estreno,
inicialmente previsto para
ayer, a una fecha aún por
precisar dentro de este
otoño, informaron fuentes
de Flins y Pinículas.

Los hermanos que cada
día se cuelan en miles de
cocinas de todo el país deﬁenden que las verdaderas
estrellas de la gastronomía
española son sus productos
y los pequeños productores
que cuidaron de ellos.

El equipo de La llamada
terminó entre lágrimas su
trabajo con la satisfacción
de haberle dado “una nueva dimensión” a la obra de
teatro que repite el mismo
elenco que hizo de ella la
revelación de 2013.
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Pàgina principal

Agenda completa

El millor del mes

Clàssica low-cost

Clàssica per a nens

Qui som

En castellà

Propers concerts

diumenge, 2 d’octubre de 2016

El millor de la setmana: de Beethoven a Xostakòvitx
(passant per Shakespeare)
L'agenda de Barcelona Clàssica recull més de 160
concerts al mes d'octubre, fet que suposa que la
normalitat ja s'ha instal·lat en els espais que
habitualment acullen concerts i representacions
operístiques. Tenim Macbeth al Gran Teatre del Liceu;
tenim actius tots els grans cicles de temporada amb
oferta per a abonats, i fins i tot tenim ja la programació
cultural en marxa en els centres cívics.

Avui

Es mostren els

esdeveniments posteriors
al 3/10.
Cerca esdeveniments anteriors
dilluns, 3 de d’octubre
20:30

Maria Dolors Cortés, Joan Lluís Jo

20:30

Trio Stalzim

dimarts, 4 de d’octubre
17:30



Xino-xano

Així que, com fem regularment, tornem a presentar una
selecció de concerts per a la setmana, amb una proposta
per dia.
Subscriu-te per e-mail

Hem triat recitals amb grans noms, però també altres
propostes de proximitat, pensades per apropar la música
clàssica a tots els públics i fer-la el més popular possible
(fins i tot en el preu).

E-mail

Enviar

Barcelona Clàssica -…

El violinista Leonidas Kavakos
Foto: Web Palau de la Música Catalana

Dilluns, 3 d'octubre: El lleidatà Trio Stalzim, format per Arnau Millà (flauta), Mònica Marí
(violoncel) i Jordina Millà (piano), obre la temporada de música clàssica a la Casa Elizalde. El
programa proposa un recorregut per tres compositors del segle XX que comparteixen l'admiració per
la natura: Martinu, Stamm i Crumb. Entrada gratuïta.
Dimarts, 4 d'octubre: En aquesta temporada 2016/2017, al Palau de la Música Catalana ha volgut
prestar atenció especial a la música de Ludwig van Beethoven i un dels projectes més importants dins
d'aquest homenatge al geni alemany és la interpretació completa de les sonates per a violí i piano a
càrrec del violinista grec Leonidas Kavakos i el pianista Enrico Pace. Serà una sèrie de tres concerts,
el primer dels quals suposa la inauguració oficial de la temporada de música de cambra del Palau.
Entrada: 40 €.
Dimecres, 5 d'octubre: La promotora Ibercamera inicia nova temporada amb una estrella
internacional de gran calibre. Martha Argerich, llegenda viva del piano, actua al Palau de la Música
Catalana en un concert compartit amb el Quartet Quiroga. Al programa, figuren J.S. Bach, Brahms i
Schumann. Entrades: 22-92 €
Dijous, 6 d'octubre: Encara que, segons avança l'any, les celebracions de l'Any Granados semblen
diluir-se, al Centre Cívic Sagrada Família han programat un cicle per a l'últim trimestre de 2016
sobre Granados i el seu entorn. En el primer concert, actuen la soprano M. Àngels Miró i la pianista
M. Rosa Ribas. Entrada gratuïta.
Divendres, 7 d'octubre: El Gran Teatre del Liceu estrena l'òpera Macbeth, de Giuseppe Verdi. La
institució obre temporada i, al mateix temps, culmina el cicle d'òperes "shakespearianes" programat
durant tot el 2016 amb motiu del quart centenari de la mort de l'escriptor. Macbeth es podrà veure al
Liceu fins al 23 d'octubre. Entrades: 15-300 €
Dissabte, 8 d'octubre: El Festival Ars Longa presenta a la soprano Aurèlia Pessarrodona,
acompanyada al piano per Viviana Salisi, en un escenari inèdit per aquesta iniciativa de música
històrica. El programa, que proposa "un diàleg entre Misón i Granados", també surt de les habituals
línies de la programació d'Ars Longa, més centrades en els períodes renaixentista i barroc. Entrada:
16 €
Diumenge 9 octubre: Xostakòvitx és un dels compositors més interpretats per l'OBC (només
aquesta temporada apareix en quatre programes diferents). Aquesta vegada la formació oferirà la
Vuitena Simfonia del compositor, "un reflex de les emocions dels homes i les dones russos durant la
guerra". Dirigeix Josep Caballé i actua com a solista el pianista John Lill. Com és habitual, el
mateix programa s'interpreta en divendres, dissabte i diumenge. Entrada: 10-56 €
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cicle de cinema amb música de Schubert
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