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la segona, amb Taylor menys xerraire, va tenir més presència el
blues, i ell mateix va canviar
l’acústica per l’elèctrica per tocar
Streamroller blues, que va culminar amb l’harmònica, davant una
gran ovació que es va repetir al final de Mexico.e

CLÀSSICA

González signa una ‘Segona’ de Mahler d’impacte
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Simfonia núm. 2’ AUDITORI

a duplicació de repertori
entre les diverses temporades simfòniques està
arribant a nivells absurds. Ara és el torn de la
imponent Simfonia núm. 2 de
Mahler, programada per L’Auditori just un mes abans que arribi al
Palau de la Música, en tots dos casos amb cors del país (un d’ells, repetidor). Veient aquesta prodigalitat, algú pot tenir temptacions de
pensar que som com Viena o Londres: va ben errat. Aquí, però, acaba
la queixa i comença la lloança, perquè la primera Segona del curs
(perdó, l’acudit dolent era irresistible) va propiciar un dels concerts
més remarcables de l’etapa, ja en la
recta final, de Pablo González com
a titular de l’OBC.

L

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Va ser un dels concerts més remarcables de l’etapa
de González com a titular de l’OBC. AUDITORI

El director asturià va presidir
una lectura urgent, dramàtica, amb
temps en general àgils, sense por de
desfermar hiperbòliques ones sonores que convivien sense problemes amb un traç delicat. La marxa
fúnebre inicial va resultar, així, més
combativa, ferotge fins i tot, mentre
que el segon moviment guanyava
impuls dansaire. El caràcter sardònic del tercer temps va estar ben
subratllat, amb la qual cosa el con-

Elegant
Màgica i
commovedora
va ser la
interpretació
de Gerhild
Romberger

trast amb la màgica entrada de la
veu a Urlicht va ser més marcat. I
màgica va ser la interpretació de
la mezzosoprano Gerhild Romberger, de timbre sedós i fraseig
d’elegància commovedora, ben
agombolada per González.
Cel i terra es van tornar a obrir
amb esclats cataclísmics en el
gran cant final a la resurrecció,
puntuat per evocadores fanfares
llunyanes. Si la prestació de
l’OBC, tant col·lectiva com dels
seus solistes, va ser més que notable, l’aliatge dels cors Madrigal, Lieder Càmera i de Cambra
del Palau va ser òptim, passant
sense esforç del murmuri més
eteri al desbordament més alliberador. En la seva limitada participació, la veu cristal·lina de
Camilla Tilling va ser el complement ideal de Romberger. Sent
molt primmirats, González podria haver donat una respiració
més àmplia a l’ascensió al climàtic “Aufersteh’n” (ressuscitaràs),
però en concerts així no paga la
pena ser-ho.e
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James Taylor fa posar
el Liceu dret
El cantautor de Boston reviu
els seus èxits amb una banda magnífica
Crònica
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

James Taylor
GRAN TEATRE DEL LICEU

l públic que va omplir el
Liceu va decidir que ja
tocava aixecar-se de les
cadires. Era el primer bis
del concert. Sonava Shed
a little light, que James Taylor va
cantar aprofitant les capacitats harmòniques dels tres coristes que
l’acompanyaven, sobretot la profunditat d’Arnold McCuller. Una
confortable alegria va amarar el teatre, convertit en l’escenari d’una litúrgia progressista, amb els espectadors picant de mans mentre seguien el ritme de How sweet it is (to
be loved by you), la cançó que Marvin Gaye va popularitzar en els primers anys de la Motown i que Taylor va recuperar al disc Gorilla
(1975). Tot seguit, el cantautor de
Boston criat a Carolina del Nord va
seure novament al tamboret i el públic el va imitar per escoltar You’ve
got a friend. Folk ecumènic per tancar una actuació de dues hores i mitja, amb una pausa de 20 minuts al
mig. Així, amb felicitat i bons propòsits, va acabar Taylor el seu retorn al
Festival del Mil·lenni tres anys des-

E

prés d’un memorable concert al Palau de la Música.
La comunió amb el públic va ser
evident des del principi, tan aviat
com aquest incondicional d’Obama
va tocar amb la guitarra acústica les
primeres notes de Something in the
way she moves, la cançó que el 1968
va convèncer Paul McCartney i
George Harrison per fitxar-lo i convertir-lo en el primer artista nordamericà del segell Apple, com va recordar abans de cantar Carolina in
my mind, una altra de les peces
d’aquell disc de debut. En aquesta
primera part del xou ja va quedar
palesa la magnífica pulcritud del so
dels set músics de la banda i la bona veu que conserva ell, especialment en cançons com Wandering i
també en altres de noves, com Today, today, today, que segons va explicar formarà part del disc que vol
publicar aquest any, el primer amb
composicions noves des d’October
road (2002).
Sobrat de carisma, va crear un
clima de proximitat des del minut
zero, i en tot moment va estar pendent de la reacció del públic, com
quan un espectador va cridar “Happy birthday, James”, recordant que
el 12 de març havia fet 67 anys. Espontàniament, el Liceu es va sumar
a la felicitació cantant el Happy birthday. Cordialitat, simpatia i bona
predisposició a dalt i a baix de l’escenari. De la primera part, de to més
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James Taylor
amb la seva
inconfusible
gorra durant
el concert
de dissabte
al Liceu.
CRISTINA CALDERER

country-folk, va destacar la interpretació d’October road pel diàleg
entre el violí d’Andrea Zonn i la
guitarra de Michael Landau. En
la segona, amb Taylor menys xerraire, va tenir més presència el
blues, i ell mateix va canviar
l’acústica per l’elèctrica per tocar
Streamroller blues, que va culminar amb l’harmònica, davant una
gran ovació que es va repetir al final de Mexico.e
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González signa una ‘Segona’ de Mahler d’impacte
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Simfonia núm. 2’ AUDITORI

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

trast amb la màgica entrada de la
veu a Urlicht va ser més marcat. I
màgica va ser la interpretació de
la mezzosoprano Gerhild Romberger, de timbre sedós i fraseig
d’elegància commovedora, ben
agombolada per González.
Cel i terra es van tornar a obrir
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LA IMPULSORA DEL CONCURS MUSICAL QUE AVUI TORNA A BARCELONA

La pianista desconeguda
3Un llibre i una exposició il·luminen la figura de la concertista Maria Canals
MARTA CERVERA
BARCELONA

E

l centenari del naixement
de Maria Canals (19142010), pianista i pedagoga
barcelonina tan brillant
com modesta, s’acomiadarà com es
mereix coincidint amb la 61a edició
de la competició pianística que va
crear. La nova edició d’aquest concurs degà a Espanya acaba de començar al Palau de la Música Catalana. El
dia 25 se celebrarà la gran final, en
què els pianistes més prometedors
tocaran amb la Jove Orquestra de
Catalunya (JONC). Com és habitual,
les proves dels concursants –aquest
any competeixen 82 joves de 22 països– podran ser seguides de prop
pels amants de la música.

Lluís Millet
li va transmetre
la importància de la
valentia moral i de la
missió social de l’artista

AL ‘FOYER’ / Aquest any els organitza-

dors intentaran que la figura de
Maria Canals deixi de ser una desconeguda per al gran públic amb el llibre Maria Canals i Barcelona, de la periodista Ana María Dávila. Parallelament, el foyer del Palau acull una
exposició gratuïta que inclou des de
fotografies i documents fins a un
dels pianos de Maria Canals, un
Érard heretat dels seus pares que va
utilitzar Albéniz per compondre

no va arribar a liederista per falta de
veu, el fet d’estudiar harmonia li va
permetre adquirir el sentit del fraseig que després va poder aplicar a
l’instrument, va reconèixer Canals.
Millet també li va transmetre la importància de la «valentia moral» i la
«missió social» de tot artista.
El llibre deixa patent l’alta exigència de Canals, tant en la seva faceta d’intèrpret com en la de pedagoga
impulsora de nous mètodes des de
l’acadèmia Ars Nova o com a ànima
del primer concurs espanyol admès
a la Federació Internacional de Concursos de Música.

33 La pianista, en una de les fotos del llibre ‘Maria Canals i Barcelona’.
parts d’Iberia. Ricard Viñes, professor de Canals, el va fer servir en les seves classes. Manuel Blancafort va escoltar per primera vegada moltes de
les seves obres interpretades amb

aquest instrument per Canals, ja
que aquesta va destacar com a intèrpret de la música del seu temps, com
explica amb detall el llibre, que repassa tant la seva carrera professio-

nal com aspectes de la seva vida personal.
Lluís Millet i Pagès (1867-1941),
fundador de l’Orfeó Català, va tenir
una gran influència en ella. Tot i que

Gràcies a Canals, en plena dictadura els seus estudiants van poder
prendre contacte amb músics i pedagogs internacionals. Maria Canals
no va entendre mai el sistema oficial d’ensenyament espanyol: «No es
tracta de fer música als col·legis. Es
tracta que l’estudiant pugui compaginar els estudis i disposi de temps
per fer les dues coses. Aquí l’estudi
de la música és una espècie de tortura. A més a més, la tècnica de l’aprenentatge de l’instrument coincideix
amb l’edat escolar, i l’alumne no pot
carregar amb tot. Existeix una gran
incomprensió». H

L’ATENEU NOU BARRIS VA ACOLLIR UN RITUAL CLÀSSIC A LA CULTURA REGGAE

Baralla de galls
a la jamaicana

ARNAU BACH

Dos ‘sound systems’ d’Osona van competir
amb les seves gravacions inèdites i enginy vocal
NANDO CRUZ
BARCELONA

Pocs esdeveniments musicals combinen amb una esquizofrènia tan
explosiva la fraternitat i la competitivitat com el soundclash. Són festes combats entre dos sound systems
(equips de col·leccionistes de música jamaicana) que lluiten per guanyar-se el públic punxant els talls
més originals i defensant-los amb
arengues contra el seu rival. Dissabte l’Ateneu Nou Barris va viure
un tens i aferrissat duel entre HiLight, de Manlleu, i Fire Warriors,
d’Hostalets de Balenyà.
És estrany veure aquesta mena
de vetllada per aquí i la de dissabte tenia un al·licient doble. Per un
costat, tot el que va sonar era material exclusiu; dubplates o gravacions que cada equip aconsegueix
pagant a un cantant perquè reciti uns versos a mida. Una estrella
jamaicana pot cobrar 1.400 euros

i un col·lega de Sants es pot conformar a compartir un pollastre a l’ast
i una cervesa, però la mitjana per
dubplate ronda els 200 euros i els de
Manlleu i Hostalets ja hi han invertit
algunes desenes de milers d’euros.
El segon al·licient de la nit va ser
que tot va sonar a través d’un monumental equip d’altaveus del collectiu Green Light ubicat al centre
de la sala. Escoltar música jamaicana en aquestes condicions és una experiència vibrant i reveladora. Literalment: aquest impacte, comparat
amb el so d’un concert normal, és similar al d’anar per primera vegada a
un cinema de pantalla gran després
d’haver-se passat la vida veient pellícules a la televisió. Perquè els greus
retronessin com calia, el corrent era
de 380 volts.
Pablo Lamotta, de la promotora
Big Coconut, explica que un esdeveniment així seria inviable en una
sala convencional on hi ha limitaci-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 Els vencedors 8 Jordi HiGrade, del sound system HiLight, encén l’auditori de l’Ateneu Nou Barris.

Un mur d’altaveus
gegantí va fer
vibrar el públic
amb un so
eixordador

ons de volum, els costos són més alts
i les normes, més estrictes. «Programar a l’Ateneu és fomentar les dinàmiques cooperatives i reforçar el teixit sociocultural del barri», ressalta.
El combat es deia Mossega la pols,
i els dos equips van combinar el català amb accent de la Plana i anglès
amb girs jamaicans. Una mica còmic, la veritat, perquè un deixava
anar: «Et cauran les galetes que ni les
veuràs», i l’altre responia: «Me no carry bad feelings». I, enmig de tot això, el

públic ballant, rient, cridant i caldejant la disputa, cada vegada més
tensa, amb xiulets i botzines.
HiLight i Fire Warriors es van
dir de tot i al final van guanyar els
de Manlleu per votació popular.
Va ser un èxit de convocatòria i un
pas més en la divulgació de la cultura jamaicana feta gràcies a la collaboració de múltiples activistes.
Ara ja només falta que els contrincants firmin la pau. El més normal
és que demà tornin a ser amics. H
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El retorn de tres referents de I’escena musicalindependent
a Catalunya

A la

seva

manera

Nueva
Vulcano,TheNewRaemon
i FerranPalau,tres referents’indie’ del pais,
defensen
el valor de la independ
ncia artistica en els seusnousprojectes
lau (co]ider d’Animic,amb
un segon disc en solitari
acabat de sorVir del forn).
Entre les moires novetats - Elsune’Lx,a tots tres, la cerdiscogr~fiques d’aquests
tesa quefer les cosesa la tedies, n~fi ha tres que sSn va manera, en un mSn ~l
obra d’algtms dels prinde lamfis~a-ple de p~-an~
cipals culpables de reelods clau per sobreviure.
sis indie d’aquests filtims
anys a Cataluny~ Parlem
ambArtur Estrada i Wences Aparicio (que publiquen, cinc anys despr~s,
Ens trobem ambl’Artur i
nou disc arab Nueva Vul- en Wences en una bodega
cano), RamonRodriguez .emblemhtica de Grhcia.
(que contempla lairrupei5
L’Artur Cmtegrant, tamdel grup de les seres flUes, be, dels venerats Aina) ds
Motu’n,mentre reactiva
un dels rostres visfl)les
The New Raemon amb Oh d’unaltre local clhs~cde la
~om~ehirlos) i Ferran Pa- zona, l’Heliogkbal, i tan
Gulllemvldal

NuevaVulcano

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ben punt ens saludem ens
confessa els seus dubtes al
voltant d’una cosa aparentxnent tan poc rockera
corn h pr~mscripci5 escolar de la seva fill~ Ellien
Wences, de fet, es van
con~ixer a l’escola -en
aquest cas, ]a de Sant Felip
Neri, a Ciutat Vella- i, am
que comencena acariciar
la quarantena, es pregunten s~, al capdavall, el que
fan arab Nueva Vulcauo
no~s el que ja feien fa tres
d~cadesal poti de l’escol~
"No s~, potser Freud ho
veuria mds clar", revela
Estrada. "El cas ~s que
sempre hi ha hagut un

componentde joe molt important entre nosaltres.
En molts idiomes no es
ca la guitarra, sin5 que s~i
jura, cornfis el cas delp~ay
angl~s, i aix5 ~s el que hem
aconseguit fer perdurar
tot aques~temps." Els fern
saber que, restiu passat,
Festival Cruilla, davant
d’un pfibEc rendit i anhe15s d’escoltar nous temes
de la band~, NuevaVulcano transmetien una energia m~saviat prSpia dels
grups que comence~L I
se’ls dibuixa, ~s clar, un
somriure. "Ens hem esformat sempre per mantanit les coses relacionades

ambel grup ~tes del lloc
on assagem i els grups
amb qui compartim local
fins al tipus queensgravai
el queenspublica els discos- ben a prop d’una zona de plaer. Ja ho td, aix0,
el reck, o el punk, o el que
sigui aix5 que fern: unaimplicaci5 gairebd fisica que,
tanmateix, no saps fins
Fer-se gran o arribar a
la patsrnitat no determihen, tanmateix, el contingut del tsrcer llarga durada de Nueva Vulcano,
velerta, publicat arab la seva discogr~fica de sempre,
BCore, minat de picades

d’ullet a grups de cap~alera comJesus Lizard i els
primers Green Day, i fet,
segons asseguren, "arab
plena consci4ncia d’estar
fent un disc, cosa inaudita, fins ara, en el grup".
Una banda, Nueva Vulcano, arab unes din~miques molt allunyades
d’aquell disc-gira~isc-gira
prepi del rock, per5 que,
malgrat aixS, es maut~
corn a refer~ncia de primer ordre per a tantes
bandes joves underground del pals. "Hemestat molt al cas d’all5 que
passava al voltant nos~re.
L’Artur des de rHeliog~-
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Nueva
Vulcano,
a I’esquerra,
publiquen
el seuprimerdisc encincanys:’Noveler[a’.TheNew
Raemon.
a] mig,esrelY, d’unperiodedereafirmaci6
artistica amb
’Ohrompehielos’.
I FerranPalau,
a la dreta,publicael seusegon
discal marge
d’Animic:
’Santaferida’, arabqu~ina(~gura
el segell
discogr&fic
HalleyRecords
~ ALBERTaPOLC,,/ n&
ALBAvF¢UEL&zJOSEP
LC,SA~
hal, irAlbert [Gu~rdia,bateria del grup i director,
tamb~, de la discogrfi~ica
La Castanya]i jo en alt;res
~mabits", conclou en WenCeS.

"Iens

honora

ve~ll?e

comtants grups joves han
sintonitzat ambla nostra
particular manerade fer."
Nueva Vulcano estrenaran Noveleria en concer~
el dia 28 a Fabra i Coats.

New Raemon
Tamb~per via de BCore
ens arriba Oh rompehie/os, la novaentrega de The
NewRaemon,
alter ego del
maresmenc Ramon Rodriguez. L’filthim noticia
que yamtenir del projecte
va set l’anunci, restiu del
2013, que no hi hauria
m~sgires. "L’ag~nciaarab
la qual treballava em va
deixar a deure un dineral. A1final vaig acabar
exhausta tots els nivells, i
em va ser impossible fer
ms relacionat arab The
New Raemon. Calia que
emp]anteg~s si volia se-

guir en aquesta maleida
mogudade l’indie, que ~s
plena de persones menyspreables ales quals la mfisica ~s l’filtima cosaqueels
importa. Tot plegat havia
deixat de set divertit. I
vaig entendre que, si no
podiafer les coses a la meva ma~lera, no tenia cap
menade sentit fer-les."
Unaavaria al seu cotxe,
per6, va obligar Rodriguez

de vk~ta gffafic, sempre
m~qacridat ]’atenci6."
A la portada de Santa
ferkla, a difer~ncia de les
obres m~s recents de Palau iAninfic, lfi predomina
el color blanc, i algunes
les pugui contro]ar totalment. He rebutjat ofertes
canqonstenen fins i tot
de companyies multinalleuger vernis soa! i una
cionals amb molts diners
mica sensual. E1 mdsic de
pel ngg, per6 he aconCollba~6, no obstant aix6,
seguit almenysque el proconthma si~uant ]a mor~
jecte no qued~sdestruit.
Ferran Palau
entre els seus grans terues. "Les coses que descoJo sempm he cregut en
de llarg recorreneixem s6n ies que m~s
E1 colider d’Animicfinal"Si
no
podia
fer
NuevaVulcano: carreres
gut, corn la dels artistes
ment ~ 1}lonor de publiens encurioseixen. Hi ha
"Ja ho aixb, el
les coses
a la
que m’agraden, i pmndre car la primera refer6ncia
qui canta sobre l’espai ijo
rock,o el ’punk’: aquesta decisi5 m’~iudaa de Halley Records, un se- rneva manera, ho fsitg sobre la mort. Mai
gellinstigat per MariaBlay
no arribo a conclusions ni
unaimplicaci6
resteniasentit", resolc res, stir5 que divaOh rompehielos ~.s un (m~tnagerde La Iala
disc amb qu~ The New ria Graham, en~e d’algo, pregunto i, sobretot,
gaireb fisica
asseguraThe
intenta ser cohe- tres), MarcIsern (responem deixo povtar per la
ambel quefas" Raemon
New
Raemon
rent arab el sen moment sable de comunicaci6 de
tenci6. A moires pregunvital. ’~Veigmolts grups de grups com Txarangoi La
tes, corn passa arab ta~lla meva generaci5 entesPegatina) i ]~xits Managetes altres coses, no els s~
tats avendremilers de disment (encarregats de la
trobar resposCa,o la trobo
cosi a (ffer el discdel’any~), contractaciS, per exemmolts unys desprds d’hai ho trobo absurd", esple, d~ls Catarres). E~seu
ver esc[it la canq6."
Ferrun Palau, que ha
segon disc en solitari
~m, tamb~,que tfi tmgigent
.a estar pr~cticament en- grimebc"Ills un disc] fet
claustrat a la seva casa de m~s perqu~ m’agradi a mi s’anomena Santa ferida.
capaq de fer net mitjanqant tornat a tenir la col-labo
Cabrils. "Era hivern, feia
qne no pas perqu~ agradi a Si en el primer predomi- la religi6. Nos6c de cap ma- raci6 de Jordi Matas per
la gent." Una curiosita~:
molt fred: vaig agafar la
haven les conies, aqui ho
a la producci6, estrenar&
guitarra per no movir-me Lluis Gavald~,dTils Pets,
fan els orgues -"an dels
per6 ~s un univers que,
el disc el dia 16 d’abril al
bretot tamb~des d’un punt Petit Palau. ¯
d’avorriment iles canQons ~s una de les tres flniques meus discos de capqalera
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sar aleshores quan vaig
decidir torn~- arab en Jordi ~Aansam~] de BCore,
que ~s el meumentor, i fer

persones de co~ffianqa a
qui Rodi~guez anvia les
maquetes quart prepara
un ~lbum. "Entenem la
mflsica de la mateixa
hera", assegura. Tile New
Raemonestrenar~ disc el
10 d’abril al Palau de la
Mfisica,i el 17, a l’Auditori de Girona.

~s elDesert shorede Nico, i
sempre havia volgut fer
una cosa aL, d", admet PaIau-. I la religi5 domina
moltes de les lletres dels
escassos 29 nmmts que
dura el treball. "La Passi5
d’Esparreguera, de petit,
en qu~jo feia de poble, em
va impactar moltissim, i
s~poso que alguna cosa de
tot all6 s~qa quedat en el
men imaginari. Emfasci-
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i~¢ts Santa
xerradaaies
BARCELONA

arab la volun~at de donar
a con~ixeral pflblic dfferents ~umbits de la fotografia. Septiembrede
nuestrosjardi~es, fil~im
poemari d’Avelino Hern~ndez,ha suggerit el trebali fotogrguScde RosaBarenys, CarmeMufiozi Teresa Ordinas.El llibre recull tres aproximacions
visuals a la veu del poeta.
La presentaci6 ~s a C~uTec
de Rosa Barenys, Carme
Mufiozi Teresa Ordinas.

19.00 CONFER~NCIA
Peri¢o Pastor. L’Ateneu
Barce]onbs
ofereix la xerrada Generacions perdudes...? 0 hist6ries oblidades, arab Perico Pastor,
pintor, i Lluls Utrillm En
la histSria de raft hiha ar:istes que treballen, pinten, exposenitenen projectes de futur. MalgrataixS, no s6n presents en les
sales dels nostres museus
i estan poc estudiats. IncSmodament,fan de frontissa entre els artistes reconeguts de la postguerra
i les hltimes generacions.

BARCELONA
~O.@O CONCERT
’WTFJamSession’.
Les jam session del
Jan~boree(pl. Reial, 17)
ja s6n un classic de la nit
barcelonma de dilluns.
Sobrel’escenari, hi coincideixenels ~xil, s m6s
importaz~ts del jazz de
totes les ~poques: groovers i amants del hiphop, supm~cisa~sper
Aurelio Santos.

BARCELONA
19.00 CONFER~NCIA
’Conflictes~tnicsi desigualtatssocials’. La
sala Joan Corominesde
l’Instim~ d’Es~udisCatalans 6s [escenari de la
confer~ncia Cordlictes
dtnics i desigualtats soc/a/s, La confer~ncia6s a
a chrrec de Joan M. Esteban Marqui]las, professor
de l’Institut d’An/flisi Econbmicadal Consell Superior d~nvestigacions
Cientifiques (CSIC)i
la Barcelona Graduate
School of Economics
(GSE),i secretari general
de la International Economic Association(IF, A).

BARCELONA
19.00 CONFER~NCIA
’La Ilum d’unaboh#,mia’, Tothomintenta saber qu~~s ]a felicitat. La
felicitat no bs m~sque
all5 simplei senzill. La
senzillesa no 6s res, per5
alhora ho ~s tot. La feLicitat s’aconsegueix sabent
quiets. Montse AmenSs
explicaxfi, en aquesta
confei~ncia basada en el
seu ]libre La llum d’una
bohdmia,corn n’ds de valuSs i importmlt set un
mateix. Per l’autora, el
m~simportant ~s tenir el
potencial propi per saber
afrontar els problemes.
La manera de fer-ho ~s
acostttmar lament a set
cada vegada m6s forta.
T~lloc a l’.~anbit Cultural
d~El Corte Ingles del portal de l’t~mgel.

BARCELONA
19.30 PRESENTACI(~
’Septiembre de nuestros jardines:F. Catal~Roca, espal de fotografia
(EspaiArenes, c/LlangA,
2!) proposa activitats

I~ inauguracl6
d’aquesta
exposici6quees potveurea la Casa
Saladrigas

SalvadorDal(i la premsa
BLANES
EXPOSlCI(~
La Casa Saladrigas ofereix, fins
al 15 d’abril, rexposici5 Dali,
breaking news, organitzada conjuntament per la Diputaci5 de Girona, el Patronat de Turisme Costa BravaGirona il’Ag~ncia Efe,
arab la col.laboraci5 de l’Ajuntamerit de Blanes. A trav~s d’aquesta mostra fotogr&fica es commemorentres efem~rides alhora: el
758 aniversari de l’ag~ncia Efe,
als t~t0 anys de la inauguraci5del

BARCELONA
MuseuDali de Figueres i els 25
anys de la mort de l’mCista.
Dali, breaking news est~ formada per gairebd ana quarantena
d’imatges provinemsdel fans de
l’ag~n(ftaEre, realitzadesper dfferents fotSgrafs i protagonitzades
per SalvadorDeJ£I~fi~janQantla visita a la mostra, es proposauna
an/disi del genial pintor empordan~s des delpunt de vista delperi(~
dismei de la sevahabilit at innata
per convertJ~seen el focus ffatenci5 de la prems~LLa mostra subrat-

llala faceta del Dali medifitic, capa~
d’apar~ixeren totes ]es seccions
finn diari. Per aix0,1es fotogralies
escollides segueixenun fil conductor estructurat en formade diarii
s’agrupenen sis apart~ts diferenciats: cultura, politica, societat,
ci~ncia, internacionali m~di~E~
tots aquests itmbit s, respectador
po&~con~ixeri aprepar-se a la figurade Dalii a la sevateatralit at a
13~orade relacionar-se ambel mSn.
REDAC¢I~

~,~B@ CONCERT
’Mestresdel jazz’. L’~;y
2012el Jazz Si Club Taller de Mflsics del bm~i
del Raval de Bm’celonava
" el vine8 mfivercelebrm
sari, tfist6r[cament vin
culat al Taller de Mflsics
corn a altaveu artistic
dels joves mflsics. Cada
dilluns es dedica la sessi6
a alguns dels grans mestres que han marcat la
histbria del jazz.

BARCELONA
FLAMENC
’Cremaflamenca’. $6~ 3
sessions de mdsicai ball
mat a la sala Taran~osde
la plaqa Reial que ~s, des
de fa anys, escenari dejoyes talents. La for~a del
qum~esviu en directe, en
el marcd’nn petit taula~.

BARCELONA
El darlnetlsta
JoanEnricLluas~ A~x:u

La catedr;itica SeylaBenhabib
~

Homenatge
a Benny
Goodman,
al Palau

El concepte
de
ciutadania,
al CCCB

BARCELONA

BARCELONA

19.00 CONCERT
F~ cl~e~ta ~oan ~ric U~a ac~a al P~lau
de la Mf~icaCatalana, on ofereix un concert
recordant el mitic BennyGoodman.

t%@~ CONFERI~NCIA
Dins el cicle Prendrelaparaula, avui el CCCB
convidala catedr~tica de CidnciaPoliticai Fi]osofia
Seyia Benimbib,que parla de Ciutadania,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

~@@ CONCERT
’Jamsession’de ’blues’.
Lesjam.session de blues
de la sala HarlemJazz
Club (carter Com~essa
de Sobradiel, 8) sdn, des
de fa temps, una fita an
la vida musical de la
barcelonina. Aquestes
sessions estan dirigides
pel mfisic, cantant i
compositor Hero,an
Se~a, E1 Chino, i se celebren cada dffiuns.
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CERVERA

BARCELONA

].7.30 PRESENTACII~
’El m6n concentracionari en zona republicana i nacional: ConcabeIla | Cervera, duesrealitats prbximes’.
motiu de176~ ainversa~i
de l’ordre de creaci5 del
camp de concentxaci5 de
Cervera se celebra un acte de memSria i reconeixement en record de tots
els presoners. Ales 17.30,
inauguraci5 dels monblits
commemoratins a l’avinguda de FEsport (costat
cementiri) i al carrer
Mont oliu. Ales 19.00,
taula rodona al Museu Ccmarcal -moderada per
Carme Berg6s, directora
del Museu- i, a continuaciS, projecci5 del documental E/mdn concentracionari en zona repu-

TEATRE

blicana i nacionc£" Concabella i Cervera, dues
realitats

p~Sximes.

GIRONA
20.00 CONF|RI~NCIA
’Ecologia i espiritualitat: Dins del cicle Co~f’erdncies quaresmals o]
Mercadedels locals de la
parrSqina de Santa Susanna del Mercadal (Santa
Clara, 11) sSn elmarc
d’aquesta confe~ncia a
c~wrec de Josep Gordi,
professor de geografia de
la Universitat de Girona.

TARRAGONA
18.30 CONFER~NCIA
’Andrds Schiff interpreta Bach’.Dins de! cicle de confer~ncies Descobrim els grans pianistes, la Biblioteca Pfiblica

(Fortuny,30)6srescena-

ri d’una confer~ncia de
Kiev Portell: Andrds
Schiff interpreta Bach.

<<

<<

~
’Mommy
El film deXavier
Dolan,
al’Institut
Francbs
de Barcelona,
ales 20.00h

Kosmos
& FJio Krass
ML~sica
electrbnica,
a la SalaApolo
de Barcelona,
a ies 00.00h
dissabtes,
18.00i
i representaci6:
diumenges,
12.00.
¯ TeatreAkad~mta,
Buenos
Aires,47-49.Ala burgesa,
del 5 al
29de mar(;. Horaris: de dime
cres a diumenges.
20,30, I La
voix humaine,del t3 al 29 de
marq.Horaris: divendres,dissabresi diumenges,
18.00.
¯ TeatreBorr~,s.PI. Urquinaona,
9. Dobleprogramaci6:
Doscaras
durasencrisis. Dijousi divendres,20.30;dissabtes,18.00i
20.30,i diumenges,
18.00,
¯ Teatre Doliseum,
GranVia,
595. LeoHarlem.i DaniDelaca
mara.Unicasetmana
del 19 al
22demar(;.Horaris:dijousi divendres,
21.00;dissabte,19.00i
21.30;i diumenge,
18,00.
¯ Tea~Uiure:Gr~cia,Montseny, 47.El reportaje,deSantiago
Varela,dir. Hugo
Urquijo.De116
a118de mar~.
¯ Teat~eLliure: Montjufc,passeig de SantaMadrona,
40-46/
pla£:aMargarida
Xirgu,1. Jocde
miralls, d’AnnieBaker,dir. Juan
CarlosMarteLProrrogatfins al
22 de mar(;. El testamento
de
Maria,deColm
Tdibin,dir. Agusti Villaronga.
Finsa122demar;.
¯ TeatrePoliorama,La Rambla,
115. MinoriaAbsotutapresenta
Po/bnia,el musical.Horaris:di-

¯ Almerta
Teatre, SantLluls, 64.
Copii Oca~]a.
al purEatarL
Estreha. Horaris:dedimecres
a dissabres, 20.00, i diumenges,
1~00.
¯ ApeloTeatre,Parallel59. Maldita fortuna.Horaris:dimecres,
dijous, i divendres,
20.30,dissabte,18,00i 20.30i diumenge.
18.00. Estrenadilluns 16 de
mar(;.
~’hClURtlniaTeatre, avinguda
Sarri~, 31-33,TdbutoPepeRubianes.Borafis:dissabtes,
20.15,
i diumenges,
17.45.OrEasmos,/a
comedia.
Horaris:dijous,20,30;
civendres, 22,00; dissabtes,
18,00 i 22.00. i diumenges,
19.30.
¯ Bibliote~a de Catalnnya,
Hospital,56. Unagioroafaparticolare.Dir. OriolBro~gi.
Horaris:
de dimecres
a divendres,
20.30:
dissabtes,18.00i 21.00.i diumenges,
18.00,
¯ ClubCapitol, Sata2, Rambla.
]38. DobleproBramaci6:
Animalsdecompanyia.
Horaris: de
dimecresa divendres,20.00;
diesabtes,17.30i 20.00.i diumenge,17.30. I DavidGuapo, Horaris:dedimecres
a divenBARCELONATUTRE
dres,2200,i diumenges,
19.30.
Bertin Osborne i Paco Ard~alo forme~ la parella del nou esp~:~le 2 caras duras
mecresi dijous, 20.30;diven¯ ClubCapitol,sala PepeRuen crY, arab canc~ons, mdsica en directe i noves histSries divertides. L’espectadres, 20.00;dissabtes,18.00i
bianes,Rambla,
138.Smiley.Ho21.00,i diumenges,
18.00.
tie es pot reuse, de dijous a d~tmte~e, a~ Teat~e Both.
raris: dedimecres
a divendres,
20.30;dissabtes,
18.00i 20.30;i
¯ ToatrePrincipal,Rambla
27.
diumenges,
18.00.
SalaB-EI.Latino:Tuppersex.
Horaris:
dijous
i
divendres,
21.00;
¯ Dondal,
Av.Parai.lel,91. Pels Nogueraa Ultrashow, ales
mosa,
a la SalaPalau
i Fabre.
19i
direcci6 de PaulBerrondoamb
dissabtes,
18.00
i
21.00:
i
dip~/s,dePaulPortner,direcci6 23.30.I el dissabte
21demar(;, 20demar(;,dijousi divendres, BorjaEspinosa
i Joel Minguet.
18.00.
AbelFolk, ambAlex Casanoves. MiguelLagoa Soyunmiserable, 21.30.
Horaris:divendres,22.30,dis- umenges,
sabtes. 22.45, i diumenges, ¯ TeatreVictbria, Parallel, 67Merc~Comes,
PepSais,PepPla- ales23,30.
¯ I.,I Ylllartoel,Villarrael, 87. 2&O(L
nas,BethRoderEas
i JofreBor- ¯ GranTeatre del Liceu. la
69. DagollDakota
presenta
Mari
Finsa129demarl;, Feffts monsr~s. Horaris:dedimartsa divertRambla,
51-59.Opera:Siegfried tres, de MadliaSamper.
amb
~a- ~ SalaAtrium,Consellde Cent. Cel. Horaris:dijous,20.30;didres, 20.30;dissabtes.1Z30i
vendres,
21.30:
dissabtes,
1~30
i
435.
La
fSrmu/a
de
la
fe/icifat.
Dies13. 15,
nessa
Se~ura,MartaAran/ Mi21.O0,i diumenges,
18.00.I en deRichardWagner.
18.00.
reia Piferrer.David~k~rt/ Jordi unacom~dia
peioaterapOutioa, 21.30,i diumenges,
debleprogramacid,
el divendres 1Z19,21i 23demar(;.
Ar~jar. Horaris: de dimar~sa d’AnnaMariaRicart. Horaris:de ¯ Teatreneu,
Terol,26(Gr~cia).
Teatre.Arag6140.In20demar(;VistoIo visto, ates ¯ Guasch
a dissabtes,
21.00,i didijous. 20.30:divendres,
21.OO; dimecres
Salacafb-teatre:monblegs.
23.30. I els dissabtes, ales fantil: Lesaventures
d’AladL
Ho- dissabtes.18.OO
i 20.30,i diumenges,
19.00. EIs ocells, de 8ia. teatre._SaladelMig:taatre,
23.30,Lesnoches
de! Clubdela
rafts: dissabtes.12.30,1~00i
umenges,
18.00.EndebieproMadO
F~tima,Horaris: diumen- m~gia,improvisacid...
Comedia.
19.OO,
i diumenges,
12.30
i 17.00.
L’OFF
Lavillarroel,fins ges22i 29.12.00.
Adults:
Unmuertomuyviva Ho- 8ramacib;
Teatre,
Cestillejos.,179.
¯ Goya.Joaquim
Costa,68. Fins
a124demar;La pols, dramat~r- ¯ SalaBeckett* Gr&cia,Alegre ¯ Versus
raris: dissabtes,
21,OO.
i diumen- giai direcci5Ll&tzerGarc(a.
Cloaca.
deMariaGoos.
dir. Oscar
al 6 d’abril, Lesamistades
peliarab
Dalt 55 bis. Fins al 29 de Molina.Horads:
dedijousa disgrosas,deChoderlos
de Laclos, ges, 19.00.
MartaAran. LauraLOpez
i Gui- de
mar(;,L’efecte,deLucyPrebble. sabtes, 20.30, i diumenges,
direcci6DarloFacal;arabCarme ~ JoveTeatreRegina,S~neca IlemMotos.
Horaris:dimartsi diSixtoPazProduccions,
Horaris: 18.00.encatal&.Vintage,deJuConesa,
EduSoto,Iria del Rio, 22. Finsa122demar(;.ToniAIb/~ mecres.
22.15.EIs divendres,
a
dimecres
a dissabtes;
21.30,i
monErra, com~dia
musicalanys
LuciaDiez,Mariano
Estudilloi
P6rezi Jordi de
i Fermi Femandes
presenten les 23.00:Mbnica
diumenBes,
18.00.
Aquest
es- 80. Horaris:dimarLs
i dimecres,
Rios, a 1000Merdes
de~ags.El
LolaManzano.
Horaris:de dime- Hist~riaSagrada.
Horaris:dedipectaclefuncionaambtaquilla
20.30.
Titelles
fins
a129demar(;
cresa divendres,
20.30:dissab jous a dissabtes,21.00,i didissabte21demar(;,Ra~lP~rez inversa:I’espectader
decideixel
Carbassa
TiterearLe.
Horaris:dites. 18.00i 21.00.i diumenges, umenges,
a Amora primera nsa, a les
18,30.
preudespr~s
deveurela funcid. umenge,
12.00,
18.00.Endobleprogramaci6,
el
I diu.menge
22demar(;,
i Ca- 23.00,
divendres20 de marcMim~el ¯ L’AnticTeatre,Verdaguer
Muntaner,4.
les 20.00:AlexClaveroa MiMa- ~$ataMuntaner,
Ills. 12. Dies19i 20demarq, dregsTrendingTopic.
Yomat~a mi hija (unahistoria
Guerrilla: elecfronic session,
real), de Carmen
Domingo,
dir.
arabEl Conde
deTorrefiel,21,00. ¯ Porta4, CarrerdeI’Esgl~sia, PepMolina.Finsa112d’abdl.HoDies21i 22demar(;,performan- 4-10(bard de Gr~cia). Gossos rafts: de dimecres
a
dissabtes,
deRaquel
Reyes,
dis- 20.30;i diumenges,
ce sociodelica
amb
IgnacioGall- salvatges,
18.30.I Luis
demar(;,18,00.Totss~n- Pardo,a Paranoid,
lea + Susana
Goulart,dissabte, sabtes
fins al 29de
arnoren,
de
la
Cia.
Tips,
diesab21.00,i diumenge.
20.00.
mar(;.
Horaris:
divendres
i distes21i 28demar(;,21.30,i disabtas, 22.45, i diumenges,
¯ LaPuntual.AlladaVermeil15. umenges
22i 29demar(;,I8.00. 20.30(dia22. nohi hafunci6).
Petufef,dela Cia, LaPuntual. Assaigobert, de Sergi Manel
Unaversi6sorprenent
del cone- Alonso,amb
54. Del
la Cia. D. denovem- ¯ SAT!Teatre,Neop&tria
gut contepopular.Pera majors bre i Porta 4, diumenges
de 19 al 22de mar;. funcionsdel
de18mesos.
Horaris:divendres, mar(;.20.30.Carrusel,deDin~- nouespectacle
familiar deI’Es18.00,dissabtes,
12.00i 18.00i
micaTeatral, diumenge
22 de taquirotTeatreEn
JanToflifan.A
diumenges,
12.00i 17.00.
marry.
12.,00.
partir de2 anys.Horads:
dissabtes, 1730,i diumenges.
12.00i
¯ LaSeca
EspalBrossa.
c. Flas- ¯ Romea,
Hospital,51. A partir
1~30.
saders,40. Acorar,SalaBrossa, de119
demar(;,EIsveTns
dedaft,
fins al 22demar(;.Horaris:de ,de CescGay
Teatre.carrer
arabPereArquillu~, ¯ Tantarantana
dimecres
a dissabtes.
21.00,i
A~ataRoca,NoraNavasi Jordi delesFiors,22.ElCiclS:deI’llal
umenges,
19.00.
Selecci~,Sala Rico.Horaris:dedimartsa di29 de marq,JorgeYamam-TeaFregoli, del 18 de mar(; al
presentaCamarEate.
vendres,
20.30(dia 24demar(;, trodeCerca
d’abril. Horaris:dedimecres
a no hi ha funciS), diesabtes, Horaris:dedimartsa dissabtes,
dissabte, 20.00,i diumenges, 18.00i 21.00,diumenges,
18.00. 21.00,i diumenges,
19.00.Pro18.30.Dimar~s
m#~gicambWoo- I endobleprogramaciS:
OFF
Ro- gramacib
infantil: del 7 al 22de
dy Aragon,
dimarLs
17de mar(;. mea:De127
mar(;, TeatreAnimalpresenta
demar;a124d’abril
20.30.FestivalNcools:
FeliuFor- WaikikiHonolulu,dramatdrgia
i
Corna Eatleas,Horarisi diesde
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Osborne
i Ar valo,a ’2 carasduras
en
crisis’al Teatre
Borrs

y los demás poetas integrantes del lector lee sus versos, el poeta regre- dad importa: el de la vida».
grupo ‘Versos al aire libre’–PAÍS:
los ensa de la muerte», ideas
que rondanDiario Esta vida, la de José Gutiérrez, y
España
FRECUENCIA:
cargados de ir restableciendoPÁGINAS:
la poe- 71la poesía de Gutiérrez
desde hace la de los autores sobre los que el poeO.J.D.: 21139
ta granadino vuelve habitualmensía en la Granada de los años 50 y décadas.
TARIFA: 975 € ‘Nueva luz sobre antiguos
E.G.M.: 154000
60», reconoce.
libros’ te será lo que puedan disfrutar aqueÁREA: 180 CM²
- 20% sobre los intereses
SECCIÓN:
CULTURA
llos que se acerquen a la Madraza
Guillén es otro de los escritores
da claves
poétiesta tarde.
sobre
los
que
José
Gutiérrez
extiencos
de
José
Gutiérrez.
Es
un
libro
que
16 Marzo, 2015

RAFA PONS:
ARENA Y BUEN
HUMOR
Rafa Pons dice ser «cantautor y
abogado» aunque dejó los pleitos para ser un artista emergente, aunque después de llenar el Palau de la Música catalana ya emergió del todo y flota solo. Asegura que creció «soñando llegar a ser B. Springsteen y que aprendió a tocar la
guitarra tras un concierto de
Sabina», aunque también se
sabe más de varias canciones
de Roberto Iniesta con quien su
voz arenosa le empareja por
momentos. Teclista y batería le
acompañaron en Granada, y
también un puñado de personas con quienes tiene un contrato de complicidad de obligado cumplimento. JJG

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

:: J. J. G.

34 LA VANGUARDIA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34-35

O.J.D.: 141874

TARIFA: 56000 €

E.G.M.: 677000

ÁREA: 2268 CM² - 200%

SECCIÓN: CULTURA

16 Marzo, 2015

MARICEL CHAVARRÍA
Viena
Servei especial

Rares vegades les orquestres desperten tanta expectació com
quan cal rellevar al podi el seu titular. La Filharmònica de Berlín,
sense anar més lluny, és capaç
d’atreure tota l’atenció mediàtica
ara que tant el públic entès com
el profà és conscient que Sir Simon Rattle ha decidit deixar la
plaça i que per succeir-lo s’especula sobretot sobre dos noms.
Apostaran els músics pel veneçolà dels rínxols, el jove i apassionat Gustavo Dudamel, o optaran
per tornar a les arrels amb el germànic Christian Thielemann?
L’altra formació que desperta
gran curiositat –donat que la Filharmònica de Viena no té directors fixos, només convidats– és
l’Orquestra del Concertgebouw
d’Amsterdam, llegendari conjunt
que des de la seva creació el 1888
ha tingut només mitja dotzena de
directors titulars! L’últim, Mariss Jansons, va donar un cert
cop de porta en anunciar l’abril
passat la seva marxa. L’orquestra
havia de nomenar el setè director

La tradició s’ha d’observar com
un punt de partida, però ens podem referir a la tradició o al que
realment significa la tradició.
I què significa?
Tot i res. És tocar d’acord a un
determinat tempo? És oferir
aquest so que resulta familiar,
aquesta manera d’esperar un clímax que finalment arriba, aquest
particular fraseig o articulació?
La tradició també implica seguir
endavant. I veig més important
que una orquestra amb un llegat
el pugui oferir a les diferents direccions orquestrals de la seva
història, i que cada mestre que la
dirigeix hi deixi la seva empremta. El Concertgebouw, per exemple, té al seu repertori Mahler,
Strauss, Bruckner... de manera
que hem tingut l’oïda del mestre
Mengelberg, després la de Van
Beinum, més tard Haitink, després Chailly, Jansons... i jo mateix en el futur. El que enriqueix
una orquestra és la personalitat
de cada director que hi ha passat,
de manera que no existeix una sola tradició ni una manera ideal
d’interpretar una peça, ja que
fins i tot el mateix compositor ha
tingut dubtes. Bruckner, per
exemple, canviava totes les seves

“Dirigint
et sents sol
i trist”
de la seva història.... però no va
trigar a haver-hi fumata blanca:
el successor (efectiu el 2016) no
és cap altre que el milanès Daniele Gatti, popular a Espanya per la
seva vinculació amb Ibercamera.
Als 53 anys, aquest carismàtic milanès, fan de l’Inter –el futbol és
la seva altra gran passió–, acaba
de convertir-se en llegenda de la
clàssica, un epítet que rebutja de
totes totes. Generós amb el seu
temps, rep La Vanguardia durant
uns assajos amb la Filharmònica
de Viena. A la fi, però, es fa difícil
dir si de debò se sent com un predicador al podi revisitant la Bíblia
i provant de despertar quelcom
de nou en els feligresos. El dilluns 23 torna a L’Auditori de Barcelona (el 25 a Madrid) amb la 4a
Simfonia de Txaikovski i aquests
Debussy (La mer) i Ravel (La Valse) que tan exquisidament ofereix l’Orquestra Nacional de França, de la qual és titular.
Com gestiona un músic de la
seva generació el pes de la tradició d’una orquestra com la del
Concertgebouw?

simfonies, i si agafes la música de
Debussy tocada per ell mateix, no
té res a veure amb el que diu la
partitura. És una història interminable. Cal continuar mirant cap
al futur, l’oïda del públic d’avui és
diferent de la de fa 50 anys. I en el
nostre temps les coses canvien
tan de pressa... tots pendents dels
missatges del mòbil, del Twitter.
Hem perdut la nostra intimitat i
la nostra llibertat... i pretén que
UNA ESTRELLA ALS 53 ANYS

El director milanès
succeirà Mariss
Jansons al capdavant
del Concertgebouw
NOVA VISITA A BARCELONA

Daniele Gatti
ve dilluns vinent
a L’Auditori amb la
Nacional de França
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parlem de tradició...? Au, vinga!,
és una mica hipòcrita. La música
ha de dir alguna cosa a la gent
d’avui. I el públic no ha d’estar necessàriament educat.
Perquè la comprensió de la
música ve de l’esperit...
Completament. La principal
aproximació ha de ser emocional. La majoria de turistes que
van a Roma, Florència o Venècia
probablement ho ignoren tot del
Renaixement, i encara així queden impressionats. Després potser agafen un llibre i llegeixen sobre el període... doncs és el mateix amb Verdi i Beethoven. L’important és la impressió que causa
la seva música. La gent ha de poder venir a un concert, gaudir un
parell d’hores fora d’aquest món
impossible, aturar-se i escoltar,
creure que la música el transportarà a una altra dimensió.
Interessant, però quin pla té
per a la del Concertgebouw?
Vaig ser escollit pels membres de
l’orquestra després de col·laborar-hi una dècada i suposo que
aquest intercanvi humà és el que

els va decidir. Ara el meu pla és
mantenir-me en el repertori principal, obrint-nos també al francès i a la Segona Escola de Viena,
però no és un dogma. Això és un
treball en viu i cal estar oberts a
la demanda del mercat.
Li van donar la notícia que el
volien com a titular del Concertgebouw quan estava a Taormina de vacances. La vida canvia mentre un és a la platja...
ORQUESTRA AMB TRADICIÓ

“Avui tot canvia tan
de pressa... i pretén
que parlem de
tradició? Au, vinga!”
LA 4a DE TXAIKOVSKI

“És una ocasió per
veure si Txaikovski
pot sonar apassionat,
però no massa femení”

(Rialles) La veritat és que és estrany que jo tingui una setmana
lliure... però tot va ser molt ràpid.
Normalment una orquestra triga
un o dos anys a decidir-se.
Vostè és una llegenda als 53.
Aquesta dimensió no em correspon. Prefereixo que el públic em
tingui simpatia per ser un filtre
cap a l’obra mestra. Sisplau, deixin-me continuar al servei de la
música.
D’acord, però em confirma
que tot director porta dins un
seductor?
Això l’hi diran els músics.
Vostè ja ha madurat per serne conscient.
Sento decebre-la però no veig la
música d’aquesta manera. No estic interessat en aquest costat carismàtic perquè, què significa el
carisma? Fins i tot un director jove pot tenir-ne. Però la clau està
en com pots servir la música. I
vull creure que la gent de l’orquestra sap reconèixer si algú està utilitzant la música en favor personal o es presta a servir a la música. Això canvia totalment la visió.
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la vida va esdevenir preciosa
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PABLO FACCINETTO

La meva generació ha crescut
molt més protegida que els directors joves d’ara. Als meus 25 jo encara estava a l’escola i ara a aquesta edat potser dirigeixen la Filharmònica de Berlín. L’error és comprometre’s amb una gran orquestra sent jove, perquè al final és
ella la que t’aixeca a tu. Has pujat
l’Everest en helicòpter, però en
realitat t’hauries d’haver preparat com a músic i com a home.
DIRECTOR = SEDUCTOR?

“No m’interessa el
costat carismàtic,
només vull continuar
al servei de la música”
ELS ORÍGENS

“A casa escoltàvem
clàssica havent sopat:
als 13 anys vaig decidir
que volia ser director”

LA VANGUARDIA 35
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El Gothic Metal nos ha dado
femeninas maravillosas,
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pero
ninguna como la de Anneke.

@libreros
Roger Michelena Llibreter

Avui tot va a gran velocitat i els
músics estan massa exposats.
Vostè va debutar a la Scala
als 28 anys. És un bon Everest.
Sí, però amb una petita òpera de
Rossini i estant protegit. A més
vaig ser savi, ja que durant els assajos em van proposar de tornarhi amb una òpera de Verdi i vaig
dir que no. Em vaig sentir inadequat. Avui en canvi els joves dirigeixen al Met, Viena, la Scala. L’intendent vol glamur, i com que probablement hauran gravat amb
Deutsche Grammophon... El món
s’ha tornat boig. És un sistema
que destrueix automàticament el
que acaba de crear. Si no et protegeix la gent adequada i ningú no
t’adverteix que no utilitzis la música per a tu mateix acabes sent espremut com una llimona i desapareixes. Jo vaig tenir la sort de trobar el mànager adequat, es va
comprometre amb mi i mai no em
va pressionar.
Vostè també componia de jove. Quina mena de nen era?
Vaig ser fill únic, un noi normal
amb una gran passió pel futbol i
no tant per la música. Als deu
anys era un pianista terrible, però estava ben dotat. De sobte als
13 vaig decidir que seria director.
La determinació adolescent
feta realitat?
Va ser l’efecte d’escoltar per primera vegada una orquestra simfònica... Una Cenerentola a la Scala
amb Abbado. Vaig anar al director del conservatori i li vaig dir el
que volia ser. “Però, home, ets
molt jove, cal estudiar això i
allò...”, em va dir. Vaig seguir tots
els passos i així que vaig poder
vaig reunir un grup de músics i
els vaig dirigir en esglésies, en
llocs privats. Al conservatori ja
m’era d’allò més fàcil. De fet, de
molt petit la música sonava en mi
de manera màgica, escoltava de
tot, els Beatles... Però la clàssica
em va capturar, els meus pares
van intentar crear un clima. Ell,
que treballava a la banca, va estudiar cant i la meva mare tocava el
piano. Cada capvespre, després
de sopar, escoltàvem mitja hora
de clàssica, sempre simfonies, de
manera que vaig créixer amb el
so de l’orquestra.
Què me’n diu de l’educació
musical a l’escola?
No vull acabar caient en el discurs de sempre que necessitem
més educació musical, perquè al
final, a veure, quants nois tornen
a casa i li diuen a la seva mare
que s’han tornat bojos per les mates o la religió? L’escola ensenya
a estimar alguna cosa? Em sembla que una cosa és la cultura i
una altra la passió. Si als sis anys
aprens flauta a l’escola corres el
risc d’acabar odiant-la. Així que
més que en l’escola crec en la família, que és amb qui estàs directament connectat i confies.
Parli de la feina al podi i de la
comunicació amb els músics. És
important el llenguatge del cos
a l’hora de dirigir?
Amb el temps l’he portat a la mínima expressió, especialment en
concert. D’una banda és un signe
d’autoconfiança i, a més, els deixo espai als músics. El moviment
pot convertir-se en una distracció i és amb la mirada que passes
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https://www.youtube.com/watch...

Estic preocupada pel #Siegfried del
@Liceu_cat . O troben substitut per
Lance Ryan o Stefan Vinke caurà
mort. Jo hi vaig el 21...

@silviabroome
Silvia Broome Llibretera

@elsaaforges
Elsa Álvarez Forges Escriptora

Setmana de grans batutes a Barcelona

Valery Gergiev dirigeix Wagner dimecres

El ‘Tristany’ del
Mariinski, ‘sold
out’ al Liceu
Valery Gergiev i la Simfònica del Teatre Mariinski
ofereixen en versió concert
un Tristany i Isolda que
promet quedar per al record. Serà el dimecres 18 al
Liceu. El teatre ja ha esgotat les entrades (tot i que
convé anar comprovant el
seu web per si hi hagués
baixes). Setmana wagneriana, doncs, al teatre de la
Rambla, que es troba en
plenes funcions de Sieg-

V. BARANOVSKY

fried. I, curiosament, aquesta llegenda d’arrels cèltiques (Tristany i Isolda), que
narra el tràgic amor entre
un cavaller i una princesa,
la va crear el compositor
durant la llarga aturada que
va fer en l’escriptura de
Siegfried, a qui va deixar
dotze anys aparcat al bosc,
tal com ressenya en una
carta Nietzsche.
El sempre esperat director
rus –especialment quan es
tracta d’un Wagner– ve acompanyat de solistes del seu
país, a excepció del tenor
nord-americà Robert Gambill
com a Tristany. El paper
d’Isolda l’assumeix la soprano Larisa Gogolevskaia.

la informació, l’esperit de la música. Els ulls no enganyen mentre
que el llenguatge del cos pot ser
malinterpretat. El secret en la direcció és anticipar-se; per això
no gaudim de la música en concert. És una part trista de la nostra professió. Si pares i escoltes,
la música et pot commoure i
perds el control. El director és
allà l’home més solitari de la terra... és un moment trist. Es en l’estudi de la partitura quan la vius.
La Filharmònica de Viena, de
la qual vostè és convidat, té mitja dotzena de dones. Li preocupa la paritat?
En absolut. Faig música amb tot
tipus de races.
Races?
Vull dir que toco amb homes, dones, japonesos...
Oblidi-ho... Què en diu del repertori amb què ve aquest cop
a Espanya, la 4a de Txaikovski?
La vam triar amb Josep Maria
Prat, d’Ibercamera. La 5a és ja
molt interpretada, i aquesta té un
primer moviment que m’encanta. És una simfonia amb esperit
rus però també una oportunitat
per veure si Txaikovski pot sonar
apassionat però no massa femení. Estic en contra del sentimentalisme, és barat, una forma superficial de descriure un estat d’ànim.
Txaikovski és un compositor clàssic, proper a Mozart, la forma és
perfecta i molt regular, no la força mai. I, més que de plorar, es
tracta de mostrar la noblesa i eleE D U C A C I Ó M U S I C A L I ES C O L A

“Que potser l’escola
ensenya a estimar res?
Una cosa és la cultura
i una altra la passió”
COM UN PREDICADOR

“La meva missió és
crear-li interrogants
al públic, fer-li
descobrir coses noves”

CHRIS LEE

Riccardo Muti torna al Palau després de set anys d’absència

Muti i els seus
Cherubini,
a Palau 100
Mai Barcelona no havia estat tan ben nodrida musicalment. En molts moments
sembla que no té res a envejar a altres capitals europees. A més de Gatti i Gergiev, el diumenge 22 torna
al Palau de la Música Riccardo Muti, una de les llegendàries batutes de la generació
daurada que es va formar al
voltant de Viena (Mehta,
Barenboim...). El mestre
napolità vindrà amb la seva

Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini i un programa de
llums i ombres. Aquestes
últimes les posarà la Simfonia Tràgica de Schubert,
seguida de l’esplendor de la
5a de Txaikovski, amb l’imponent final orquestral.
Muti, que no tornava a
Palau 100 des del 2008, ho
fa ara amb aquesta fórmula
infal·lible, aquests ingredients imprescindibles en la
cuina de Palau 100: director
llampant, músics joves i un
programa catàrtic.
I abans que canviï l’any
tornarà –després d’onze anys
d’absència– al Liceu. Serà la
pròxima temporada, tal com
ja ha anunciat el teatre.

gància d’aquesta música. És curiós, si segueixes el tempo de la
partitura –que amb el temps s’ha
alentit molt–, canvia del tot el
sentit. És l’enigma de la música.
Vostè és espiritual?
Espero que sí. Sóc creient, crec
que hi ha alguna cosa més. Per
què estic aquí per fer música?
Qui em va donar aquest talent?
Crec que se m’ha ofert una sensibilitat i que he d’establir un vincle amb el públic. La meva missió
és crear-li interrogants, aquell
moment en el qual pensaven que
coneixien una simfonia i que ara
se’ls presenta diferent...
Llavors vostè se sent com el
predicador que llegeix de nou
el passatge de la Bíblia...
D’alguna manera sí. Forço la
gent a estar oberta a absorbir altres coses, i això no només té a
veure amb la música.
El repertori clàssic seria
aquesta Bíblia que rellegeix la
gent buscant un nou sentit?
Brava! Però el públic vol sentirse còmode, escoltar el que ja coneix, no ser impactat...c
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rticle 423. I allà em teniu
amb un amic buscant el
seu mòbil perdut. M’entusiasma com ara, a través del GPS,
pots trobar el mòbil que has extraviat. El telèfon perdut es movia per la ciutat i nosaltres intentàvem arribar fins on era. No havia sigut robat, simplement li
havia caigut de la butxaca. El
meu amic estava nerviós, desitjava trobar-lo. I finament vam arribar on indicava el GPS que era el
seu mòbil... Era una plaça immensa, hi havia unes 100 persones i va ser llavors... Gairebé us ho
explico després del millor de la
meva setmana.
Tercer lloc. La señal. Una pellícula que et deixa un increïble
pòsit que explota amb els dies. Estranyament fantàstica.
Segon lloc. Franco Battiato (Palau de la Música). La filosofia del
mite va estar en cada nota que va
tocar, però aquells instants finals
que ens van transportar als anys

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

80 van ser absolutament deliciosos.
Primera posició. Grigori Sokolov
(Palau de la Música). Veure les mans
d’aquest geni és com observar un joc
perpetu. Crec que molts dels problemes que portàvem es van solucionar
escoltant-lo.
I, tornant a la plaça on era el mòbil perdut. Ell va activar el so del seu
mòbil per saber quina persona el tenia. Però hi havia tant soroll que no
el sentíem.
I érem allà mirant la gent i decidint qui tenia més cara de sospitós
de posseir el seu mòbil. I la veritat és
que als nostres ulls, tots ho semblaven.
I finalment, el meu telèfon va sonar. Em trucava el mòbil perdut del
meu amic. Va ser estrany que aparegués el seu nom tenint-lo al costat.
I de sobte, vam sentir un crit, i una

El telèfon perdut
es movia per la
ciutat i nosaltres
intentàvem arribar
fins on era
noia ens va saludar des d’un balcó
mentre em parlava pel seu mòbil. Va
baixar corrent a la plaça. Ell li va fer
una abraçada a ella, perquè els mòbils no deixen de ser les caixes fortes
modernes; allà hi havia tota la seva
vida. I vaig notar que alguna cosa es
produïa entre ells. ¿Pots perdre un
mòbil i trobar una cosa molt més intensa? No en tinc cap dubte que sí...
¡Bon diumenge! H
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33 El músic Jordi Savall, en una imatge d’arxiu.

amBiciosa producció al palau dE la música

Savall: «‘La Passió’
és el meu Everest»
3El músic dirigeix per primera vegada l’obra de Bach
MARTA CERVERA
BARCELONA

J

ordi Savall torna avui al Palau de la Música per oferir La
Passió segons sant Mateu, de
Bach, una obra cim que dirigeix per primera vegada. «La Passió segons sant Mateu és com l’Everest. Necessites maduresa per enfrontart’hi. Per a mi suposa la culminació
del meu treball amb Bach. No podria
assumir-la sense abans haver interpretat altres obres de Bach com el
Magnificat i la Missa en Si menor», explica el mestre. Savall estarà al capdvant dels seus conjunts Le Concert
des Nations i La Capella Reial de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Catalunya i el Cor Infantil Amics de
la Unió de Granollers, per als quals
aquesta gran producció del cicle Palau Bach és un regal magnífic. També ha seleccionat un sòlid equip de
solistes, com ara Jörg Dürmüller, tenor que interpreta l’evangelista, i
Matthias Winckhler, baríton que encarna Jesús, entre d’altres. «Els cantants han de saber transmetre el sentiment i l’emoció que Bach imprimeix en cada paraula per donar
sentit als diferents moments de La
Passió, una obra molt difícil de classificar. Barreja cants de pregària,
grans cors, cors infantils a la italiana
i àries gairebé operístiques amb la

declamació de l’evangelista, que lliga totes les diferents escenes».
Per Savall, La Passió va més enllà de
la vida i la mort de Jesucrist. «Parla
de coses que passen avui dia, perquè
Jesús va ser víctima del fanatisme,
del poder. Era un ésser incomprès
per la majoria del poble. Per això,
quan la cantes, no només interpretes una obra de fa més de dos segles,
parles de coses que connecten amb
la nostra realitat». La seva intenció
és fer arribar al públic aquesta gran
pregària musical de Bach amb la màxima intensitat, perquè «La passió és
un concert però també una vivència
contemporània». H
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El músic Jordi Savall actua avui al Palau de la Música Catalana ■ ARXIU

BA

En Jordi Savall, com a casa
BARCELONA
CONCERT

El mestre Jordi Savall, estimat i
valorat com el músic català més
internacional, es posa al capdavant de les seves formacions, La
Capella Reial de Catalunya i Le
Concert des Nations, per afrontar
per primera vegada la Passió segons sant Mateu de J. S. Bach, a
petició expressa del Palau de la
Música Catalana, a les 19.00 h. En
el concert, amb les localitats pràcticament exhaurides, i que forma

el
n-

part del nou cicle Palau 100 Bach,
hi haurà la participació del Cor Infantil Amics de la Unió (Josep Vila
i Jover, director). És un esdeveniment que depassa l’interès nacional i en què els silencis, el pietisme, el recolliment i la interioritat
seran els trets característics d’una
vetllada històrica i irrepetible.
La Passió segons sant Mateu,
BWV 244 és una obra que representa probablement el punt culminant de la música bachiana destinada al culte de l’Església protes-

17.

tant i també una síntesi artística la
grandesa de la qual desborda les categories i classificacions convencionals. L’originalitat de l’oratori no
rau només en la seva monumentalitat, en la seva extraordinària dimensió i en l’amplitud d’elements
estilístics que aplega sinó també en
el fet que és l’obra és escrita per a
doble cor, circumstància de la qual
es deriva una part substancial de
la seva concepció musical.
REDACCIÓ
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FOTO: Selena García / Les entrades per assistir al concert dirigit per Savall van quedar exhaurides

Jordi Savall estrena ‘La Passió’
de Bach en un Auditori replet

L’Es
d’Al
ble

A dalt de l’escenari hi coincideixen 34 veus i 68 músics
Lleida
ACN
L’Auditori Enric Granados de Lleida va celebrar ahir els seus 20
anys amb un concert insòlit, l’estrena de La Passió segons Sant
Mateu de Johan Sebastian Bach,
dirigida pel músic Jordi Savall,
prèvia a l’actuació, avui, al Palau
de la Música Catalana.
La Capella Reial de Catalunya
i Le Concert des Nations, juntament amb la Coral Infantil Amics
de la Unió, van donar forma i veu
a una de les obres imprescindi-

‘El Carnaval
dels
Animals’
PALAU
DE LA MUSICA
CATALANA

bles de la Història de la Música.
Es tracta d’una producció musical
de gran magnitud amb un cor de
34 veus i una orquestra barroca
d’instruments d’època amb un
conjunt global de 68 músics a l’escenari. El concert va exhaurir totes les entrades. La Passió segons
Sant Mateu intenta simbolitzar
amb la música el sofriment i la
mort de Crist segons l’evangeli de
sant Mateu. És l’obra més extensa de Bach, ja que té una durada
de prop de 3 hores. Està dividida
en dues parts amb 68 números.

Les veus interpreten els principals personatges de la història de
la passió i mort de Jesuscrist, com
el mateix Jesús, l’evangelista Mateu, els apòstols Pere i Judes, el
Gran Sacerdot i Ponç Pilat, entre
d’altres. L’obra va ser composta
a principis del segle XVIII, però
es desconeix si va servir per interpretar la Passió de Jesucrist o
com a model de cantata.
Un total de 30 concerts conformen la temporada hivern-primavera 2015 de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
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Barcelona ciutat
‘La resurrecció’, de Mahler. Concert a

càrrec de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya,
amb Pablo González, director, Camilla Tilling, soprano, Gerhild Romberger, mezzosoprano, el Cor Madrigal,
el Cor Lieder Càmera, i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
L’Auditori. Lepant, 150 (11 hores). De
10 a 56 euros.
BSW Swingui qui vingui @ Sants. Com

cada tercer diumenge de mes, el millor swing es balla tot el matí al barri
de Sants.
Plaça d’Osca (de 12 a 14.30 hores).
61è Concurs Internacional de Música
Maria Canals. Primera prova elimina-

BRUNCH ELECTRONIK
Poble Espanyol
De 12 h a 21 h. Dj a partir de
les 16 hores
13 i 15 euros

]La proposta lúdico-músico-familiar il·luminada l’any passat es

trasllada al Poble Espanyol per les obres que es fan al pati del CCCB,
la qual cosa beneficia una convocatòria que el seu primer
any va registrar una gran acollida. Així mateix, amplia el nombre
de diumenges de ‘brunch’ i el seu cartell artístico-electrònic

Un diumenge complet
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L’

any passat es va estrenar i va ser tan
ben l’acollida que
ara repeteixen, però ho fan més gran. I és que

d’abril i 10 i 24 de maig. La segona, i molt significativa, és el
trasllat del marc d’operacions
al Poble Espanyol (el teatre i la
Plaça Major), a conseqüència
de les obres al pati del CCCB.
Quan la passada temporada
va néixer el Brunch, la idea era

res, a més de ser a l’aire lliure i
en un entorn bastant únic.
A part dels noms propis que
donaran vida a l’ampli cartell
sonor (avui punxen Âme,
Rainer i Session Victim; altres
diumenges hi haurà sessions a
partir de les quatre de la tarda

sentació d’aquesta obra teatral a càrrec de la Companyia L’Endoll.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (18
hores). 5 euros.

diumenge sessió de ball al Club de
Sants. Entrada gratuïta.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (de 19 a
23 hores).

Víctor de la Rosa fa un duet amb Óscar Caravaca, piano.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (18
hores). 12 euros.

Música clàssica. Concert del Silvanus
Quartet + l’artista invitat Robi Nikolic.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 hores). 5 euros.

Concert solidari a favor de la Fundació
Escó. Concert a càrrec de l’Orquestra

Raval Simfònic, de l’Escola de Música
i JPC. Director Jordi Guri. Aportació
voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

Quartet per a la fi dels temps. d’Olivier Messiaen, i presentació de L’ho-

TELÈFONS
ÚTILS

‘Passió segons sant Mateu’, de Bach.
Interpretació d’aquesta obra a càrrec
del Cor Infantil Amics de la Unió
(Josep Vila i Jover, director), La Capella Reial de Catalunya i Le Concert
des Nations. Jordi Savall, director. De
40 a 125 euros.
Palau de la Música (19 hores).

BSW Open Sundays JAM. Com cada

Residències musicals. El clarinetista

Música i pensament en situació límit a
la vida. Interpretació del concert

ther Verdaguer i Carlos Carbonell, psicoterapeutes.
Cincómonos Espai d’Art. Consell de
Cent, 283 (19 hores).

colombià Alejo García, qui proposa
una experiència de mestissatge sonor i conceptual. 10 euros.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradiel, 8 (19 hores).

Divorciades, vegetarianes i... Repre-

marc d’aquest cicle, el duet de música de cambra format per la soprano
Olga Miracle i el pianista Jordi Tomàs
interpreten el programa El lied germànic: dels inicis a les obres mestres. amb obres de W. A. Mozart i R.
Schumann.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca, 1 (18 hores). 4,25 euros.

Celos y envidia: compañeros no gratos. Xerrada col·loqui a càrrec d’Es-

Americanito. Concert del cantautor

tòria del concurs.
Petit Palau del Palau de la Música (17
hores). 5 euros.

XVI Cicle Clàssica a Les Corts. En el

me a la recerca de sentit, de Victor
Frankl. 10 euros
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri.
Nena Casas, 37 (18.30 hores).

Sí, però no exactamente. Espectacle

Una de les
sessions
del festival
l’any passat
en un CCCB
ple de públic

avui arrenca la segona edició del
Brunch Electronik
Barcelona, és a dir,
una convocatòria
dominical on es
barreja la trobada lúdica, la
música electrònica, la possibilitat d’estar en família i una
atractiva oferta gastronòmica.
Les principals novetats
d’aquest segon assalt és que es
duplica la periodicitat amb dates programades per avui i els
diumenges 29 de març, 12 i 26

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

fer una espècie de
versió reduïda de
l’assentat Piknic
Electronik que se
celebra a Montjuïc; però en els
tres dies d’esdeveniments en
el CCCB es van esgotar les entrades, i es va comprovar com
es reproduïa en aquest espai
del Raval l’ambient distès, lúdic i guapo que caracteritza el
Piknic. En la seva nova ubicació es guanya en espai, acústica i menys restriccions sono-

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

amb Bonobo, Moodymann;
Mà Le Tough, Joy Orbison o
Jacques Greene), hi haurà una
ampliació de les activitats pensades per als més joves i no tan
joves: tallers ecològics d’hort
urbà, ioga per a nens, gastrotallers de pastissos i cupcakes,
roller dance, tallers de hip-hop
i breakdance o un rocòdrom
en miniatura. Sense oblidar
una oferta gastronòmica que
aquest any anirà a càrrec d’El
Filete Ruso, o un temptador
Street Market.c

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

de l’argentina Sandra Rossi.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).
11 euros.

Pop/rock/blues. Concert i jam sessi-

on amb la cantant Brigitte Hernández. 6 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (18.30 h).

Barcelona
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
9è Concurs de teatre amateur ciutat de
Cornellà Memorial Joaquim Vilà i
Folch. El grup Triangle Teatre, de Cor-

nellà, representa Ja No Tenim Edat.

Patronat Cultural i Recreatiu. Mossèn
Jacint Verdaguer, 52 (18.30 hores). 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
Âltima Serveis Funeraris .....902-230-238
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y 15con
la2015
asignatura pendiente de la ampliación con otras 3.500 hectáreas
Marzo,
ES NOTICIA ❘ 3-5
AMADO FORROLLA

Jordi Savall,
ante parte de
los 68 músicos
que ocuparon
el escenario
del Auditori.

SAVALL HACE SU “EVEREST”EN LLEIDA ESTRENÁNDOSE COMO DIRECTOR DE BACH

GUÍA ❘ 58

ÒSCAR MIRÓN

El Magical, sede
del encuentro
de más de
40 drones
Centenares de
profesionales
y aficionados
acudieron ayer al
encuentro que
permitió ver
demostraciones
de estas naves
no tripuladas
GUÍA ❘ 45
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El violagambista Jordi Savall estrenó ayer la ‘Passió segons sant Mateu’, de J. S. Bach en el Auditori y hoy llegará al Palau de la Música de Barcelona.

Apasionado estreno de Savall en Lleida
El Auditori Enric Granados se llenó para disfrutar de la ‘Passió segons Sant Mateu’, con 68
músicos || El concierto se repetirá hoy en el Palau de la Música de Barcelona
R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ ElAuditori agotó ayer las
entradas para acoger un concierto de los que quedan en el recuerdo. Era el estreno de Jordi
Savall dirigiendo la Passió segons sant Mateu, de J. S. Bach,
una de las obras cumbre de la
música clásica. El prestigioso violagambista, uno de los músicos
catalanes más internacionales,
no se “pudo resisitir”, en sus pro-

pias palabras, a protagonizar
también el solo de viola de gamba.Aunque el estreno oficial está anunciado hoy en el Palau de
la Música de Barcelona, lo cierto es que el maestro Savall ya
dirigió ayer en Lleida este producción musical de notable magnitud, conformada por un coro
de 34 voces y una orquesta barroca de instrumentos de época,
que supusieron congregar a 68

músicos en el escenario. La orquestas Le Concert des Nations,
creada por el maestro Savall y
su desaparecida esposa Montserrat Figueras, y la Capella Reial
de Catalunya –fundada también
por ellos–, estuvieron acompañados del coroAmics de la Unió.
Los papeles principales de Evangelista y Jesús los interpretaron
el tenor Jörg Dürmüller y el barítono Matthias Winckhler, res-

pectivamente, mientras que los
solistas del primer coro fueron
Marta Mathéu (soprano); Maarten Engeltjes (contratenor), Manuel König (tenor) y Stephan
MacLeod (barítono). Los del segundo, Ruby Hughes (soprano);
Margot Oitzinger (mezzo);Thomas Hobbs (tenor) y Matthew
Brook (barítono). Todo un lujo
para celebrar los 20 años delAuditori.
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JOSEP MIQUEL GARCIA

Guinovart
l Espai Guinovart de Agra-

que hemos visto otras veces, pe-
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varios ro expuestas en compañía inu-

Guinovart y por este motivo resulta sorpresiva y seguramente

do un fragmento de silla sobre
la superficie del cuadro. Otra pin-

trat
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Éxtasis sintético
en el Palau

∑ Don Felipe y Doña Letizia, por pr
vez como Reyes en el Teatro Real

FRANCO BATTIATO

Intérpretes: Franco Battiato (voz,
sintetizadores, teclados y piano),
Pino Pischetola (electrónica), Carlo
Gauitoli (piano). Lugar: Palau de la
Música, Barcelona. Fecha: 12 de
marzo.
DAVID MORÁN

No hace ni dos años que Franco
Battiato, el italiano impasible especializado en esquivar modas y sortear etiquetas, dejó al público del
Auditori extasiado y rendido, y ahí
estaba de nuevo anteanoche, marcando perfil propio y
burlando una vez
más cualquier convención. ¿Repetirse? Para qué, pudiendo tomar cualquier desvío y
reaparecer en Barcelona azuzando su faceta
más experimental y aventurera.
Cambió el escenario —esta vez
tocaba un Palau de la Música abarrotado— y también la formación,
reducida a un trío con teclados, ordenadores y sintetizadores pero, sobre todo, cambió el concepto. Al menos en el primer tramo de la actuación, cuando el propio Battiato se
vio obligado a anunciar que se disponía a exprimir su faceta más vanguardista y experimental. Dicho y
hecho, el músico, acompañado por
Pino Pischetola y Carlo Gauitoli,
empezó a servir electrónica ambiental, beats angulosos, susurros filtrados por el vocoder y lamentos
procesados por sintetizador.
Media hora de éxtasis sintético
tras la que se ajustó el traje de cantor ingrávido para empezar a tirar
del hilo de «Un irresistible reclamo», «Shock In My Town», «Stati di
Gioia», «L’ Oceano de Silenzio»,«Niente è comme sembra» o
«Fornication». Canciones que, siempre entre el arrebato y el tormento,
entre el suave balanceo y el ajetreo
de ritmos y cuerdas pregrabadas,
mecieron al público y lo acabaron
llevando a un gozoso estado de serenidad. Algo más o menos normal
viniendo de un artista que lo mismo se declara fan absoluto de San
Juan de la Cruz y Santa Teresa que
se reserva para los bises el papel de
crooner desfigurado acompañado
únicamente por el piano para despachar una bella y envolvente «Perspectiva Nevsky».
Quizá no fue una noche tan sublime y redonda como la de hace
dos años pero, sin duda, fue mucho
más valiente. Tanto como para lanzar una detonación mayor como
«Voglio vederti danzare» y, acto seguido, cerrar el círculo experimental con una erupción electrónica
digna de Tangerine Dream.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Sus Majestades los Reyes acudieron anoche, por primera vez
disfrutaron de la última función de «El Público», la ópera de
García Lorca. Con su presencia demostraron, una vez más, su

Nadia Comaneci, la
comunista que enam
∑ Lola Lafon se interroga
sobre la libertad
femenina a través de la
vida de la atleta rumana
DAVID MORÁN
BARCELONA

En el mismo momento en que despidió los Juegos Olímpicos de Montreal
de 1976 con cinco medallas colgando
del cuello, Nadia Comaneci, la menuda gimnasta que arrancó por primera
vez un diez a los ceñudos jueces y enloqueció los marcadores, ya se había
convertido en un icono global capaz
de trascender los límites del deporte
y la competición. Ahora, casi cuatro
décadas de aquella gesta, la atleta rumana se convierte en personaje literario para guiar los pasos de la escritora francesa Lola Lafon (1972) a través de «La pequeña comunista que no
sonreía nunca» (Anagrama). Una novela que su autora defiende como pura
ficción pero que aprovecha las piruetas de la gimnasta y su condición de
«héroe de trabajo socialista», tal y como
la bautizó Ceaucescu, para interrogarse sobre las libertad femenina, la cosificación de la mujer y las relaciones
entre comunismo y capitalismo.
«El comunismo hizo de ella una heroína y el capitalismo la redujo a un

cuerpo femenino a tr
de pósters», sostiene
pósito de un libro qu
de la biografía conve
tar de desentrañar q
por libertad. «Escoge
demás mujeres. No e
tiene la libertad de e
plina, por loca que pa
más libre una chica o
pasa ocho horas de
book?», se pregunta

Comaneci, en Montr
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DISSABTE
14 DE MARÇ DEL 2015

FERRAN SENDRA

Franco Battiato,
en la seva òrbita
CRÒNICA El cantant va alternar l’exploració

electrònica ‘retro’ i els èxits al Palau
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

V

am anar al Palau, dijous,
amb totes les prevencions,
preparats per menjar-nos
sencera l’odissea electrònica retrofuturista de Joe Patti’s experimental group (2014), i tot va acabar
sent més dinàmic, poètic i commovedor del que ens temíem. Encara
que aquest material recent no resulti transcendental en la carrera de
Franco Battiato, sinó que sigui un viatge en el temps fins a les albors de
les avantguardes analògiques.

El sicilià, a punt de complir els 70,
va mirar cap a les seves arrels electròniques en la primera part de l’actuació al Guitar Festival, centrada
en aquest disc de títol enigmàtic, encara que no tant (entenem que el tal
Joe Patti és el seu àlter ego), a través
de composicions que van fondre minimalisme, plans ambientals planadors i incursions en un prog-rock còsmic de traços germànics. Mitja hora
en què Battiato, manipulant un sintetitzador vintage, i entre fonts electròniques i un piano que feien anar
els seus dos col·laboradors, va evo-

En el tram final va
recuperar els seus
èxits dels 80, alguns
en castellà, com
‘Nómadas’

33 Franco Battiato, dijous a la nit, al Palau.

car la música electrònica dels anys
70, a la qual ell mateix es va acostar
en els seus primers àlbums, com Foetus (1971) i Pollution (1972). El seu do
per a les melodies majestuoses va
quedar deliberadament desdibuixat entre aquest material abstracte, encara que hi va haver seqüències d’un insinuant misticisme, com,
per exemple, a L’isola elefante.
Battiato va utilitzar després
aquest format de trio per viatjar a
través de la seva trajectòria en adaptacions que es van allunyar dels ressons avantguardistes i van adoptar
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un aspecte domèstic, de techno-pop
vuitanter, en peces com Il mantello e
la spiga. Es va anar obrint pas el Battiato autor de belles cançons que semblen haver sigut fetes amb el propòsit d’il·luminar el costat ocult de
la Lluna, màgiques i exploradores,
amb ocurrències excèntriques i un
gust per l’èpica: de L’ombra della luce
a Stati di gioia, Shock in my town i L’incantesimo. Cors soviètics pregravats i
poesia galàctica (ovacions per a L’oceano di silenzio, viatge al disc Fisiogno-

mica, del 1988), amb un Battiato de
poques paraules, capaç de construir
una música molt evocadora i ambiciosa amb pocs recursos instrumentals. Tocant amb els auriculars posats, com vivint dins dels seus sons.
En altres recitals
d’aquesta formació havia renunciat als seus hits, però al Palau, després
de l’aparatosa seqüència de Fornicazione i No time to space, va obrir el guió
amb Nómadas, en castellà, llengua a
què va tornar a recórrer en altres peces dels 80 com les igualment populars La stagione dell’amore i Voglio vederti danzare. Excursions a Prospettiva Nevskij i L’animale, i una tornada
al principi amb Proprietà proibita, peça de l’últim disc que havia quedat
pendent. Toc de krautrock extemporani per a un músic que segueix girant en la seva pròpia òrbita. H
‘HITS’ DE BUTXACA /
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ELS FINALISTES

«No es valora el patrimoni
musical d’aquest país»
MARTA CERVERA
BARCELONA

P

er a algú com Jordi Savall
(Igualada, 1941) que s’ha
dedicat a insuflar nova vida a partitures oblidades
és descoratjador veure com a Espanya se segueix menyspreant la cultura. Ho va deixar molt clar a través
de la carta amb què va renunciar al
Premio Nacional de Música i va insistir en el tema recentment amb motiu de la presentació de la seva pròxima actuació a Barcelona, demà diumenge al Palau de la Música, amb La
Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach. «Al nostre país mai
s’ha valorat el patrimoni musical
com a Alemanya», es lamentava el violagambista de fama internacional,
fundador juntament amb la que va
ser la seva dona –la soprano
Montserrat Figueras (1942–2011)–,
dels conjunts Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert
des Nations. Amb ells engloba un
ampli repertori que va des de la música medieval fins a la clàssica. «Potser nosaltres no tenim un Bach però
sí grans mestres musicals que mereixen ser reconeguts i escoltats amb
més freqüència. Però perquè això
passi fa falta tenir consciència del
valor del nostre patrimoni i per a això es necessita tenir un projecte i
que existeixi una voluntat per portar-lo a terme», diu.
Savall va ser un dels
impulsors de la interpretació amb
instruments originals. Després d’estudiar violoncel al Conservatori de
Barcelona, va revaloritzar un instrument oblidat com la viola de gamba,
que va aprendre a tocar de forma autodidacta. Amb aquest instrument
AUTODIDACTE /
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Jordi Savall MÚSIC

FERRAN NADEU

existeix quan un cantant o un instrumentista la fa viure, i llavors, al
veure’s els nostres sentits embargats
per l’emoció i la bellesa d’un cant
o la vitalitat sorprenent d’una dansa, passa que gràcies a la memòria
els fixem en el nostre pensament.
Uns moments intensos i a la vegada fugaços que ens omplen el cor de
pau i alegria o de dolçor i nostàlgia,
i que conservarem preciosament en
el lloc més profund de la nostra memòria».
Savall ha sigut distingit amb
nombrosos guardons al llarg de la
seva dilatada carrera, entre ells el
prestigiós Léonie Sonning el 2012,
considerat el Nobel de la música. No
obstant, per a aquest mestre que imparteix classes a l’Esmuc, el millor

«Potser no tenim
un Bach, però sí
grans mestres
que mereixen ser
més escoltats»

radiografia
Violagambista reivindicatiu,
incansable explorador musical i
promotor del diàleg intercultural

3Ha gravat més de 200
discos i continua
incansable la seva carrera
marcada per projectes
que van més enllà de la
música i recreen a través
de melodies i textos la
història d’una època
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va començar a ser conegut després
de l’èxit de la banda sonora de Tous
les matins du monde (1991), on interpretava obres de Marin Marais i Sainte-Colombe, músics del segle XVII al
voltant dels quals girava la pel·lícula.
Posteriorment ha consolidat la seva
carrera combinant els seus recitals
de viola de gamba, els seus concerts
al capdavant de les formacions que
dirigeix i les seves gravacions amb
Alia Vox, el seu propi segell. Ha editat una singular i premiada collecció de disc-llibres on aprofundeix
en la connexió entre les obres interpretades i el moment històric al qual
pertanyen. La Dinastia Borja, Cristò-

for Colom, Don Quixot i llocs com
els Balcans i Bizanci formen part
d’aquesta col·lecció on composicions de palau conviuen amb melodies populars, estudiades i interpretades amb idèntic respecte i passió per
Savall.
Sempre li ha agradat recordar les
paraules de Voltaire: «Sense els sentits no hi ha memòria, i sense memòria no hi ha pensament». Com
ha opinat en nombroses ocasions,
«sense memòria i sense pensament
no hi ha justícia ni civilització. I la
música, que és la més espiritual de
totes les arts, en realitat és l’art de
la memòria per excel·lència: només

premi de tots seria consolidar unes
bases sòlides per assegurar el futur
tant de joves músics com de prometedors artistes.
Per Savall, que ofereix 150 concerts a l’any en els millors auditoris del món i coneix al detall les polítiques culturals d’altres latituds,
la situació a Espanya és preocupant.
«Les arts sempre han tingut mecenes. Abans eren els reis, els nobles,
la burgesia. Avui es necessita l’ajuda de les institucions i també dels
que tinguin gran poder econòmic i
vulguin recolzar el país a través de
la cultura. Fins a finals del segle XIX
les grans fortunes van recolzar l’art.
Llàstima que avui prefereixin els paradisos fiscals», va assenyalar fa una
setmana. Sap que mentre no existeixi una llei de mecenatge, com va reclamar en la carta enviada al ministre Wert l’octubre passat, prosperar
serà difícil. H
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Cansats del va com va

E

ns refugiem en unes cançons
que són crònica d’un temps passat i alhora tan premonitòries
que, avui, la seva vigència esborrona. Que encara dura la vida dura,
Ovidi. I encara bo que hi ets. De part
dels bons fins a la mort.

RECORDO COM, FA DEU ANYS, uns joves van
contribuir a la teva recuperació profanant el Palau de la Música en un espectacle inoblidable. Faltaven uns quants
anys perquè voleiessin els milers de bitllets desfalcats. Un dels punks independentistes que van muntar aquell sarau
és avui diputat del Parlament de Catalunya, què et sembla? Hi vam fer onejar
estelades i vam prémer els punys al crit
d’independència, però aleshores això
encara no era notícia. Deu anys després, ho ha deixat de ser i tot, de tant
com ens hem acostumat als estels damunt les quatre barres. Fem una revolució pacífica, cada terreta al seu pas, i
amb desenes de pedrots pel camí. Per
això encara et necessitem.
PERQUÈ AL SUD QUE ENS FA DE NORD hi ha
desenes de milers de xiquets que no poden aprendre matemàtiques en la llengua en què pensen. En una escola que va
perdent el color i que porta la remor en
blanc i negre d’aquella Ribera teva, amb
la merda a l’entrada, ara que fins i tot
l’assignatura de religió (catòlica, és
clar) inclourà pregàries.
PROFÈTICS ELS TEUS MANARS i garrotades, avui que ens volen quiets i emmordassats. Avui que fan fora de casa els
qui no saben on anar a viure, i permeten
que les cases es quedin sense gent i a
mans de la banca. Avui que a casa nostra hi ha gana mentre sobra el menjar,
que n’hi ha que passen fred mentre van
enfilant-se els guanys dels qui controlen l’electricitat, avui que no n’hi ha
prou de treballar per a poder (sobre)viure. Però continuem volent el pa
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Profètics els teus
‘manars i garrotades’,
Ovidi, avui que ens volen
quiets i emmordassats

sencer, i n’hi ha molts que no volen callar mentre uns altres tenen la tralla,
cansats del va com va. I és així com, per
exemple, les falles van perdent el blanc i
negre i han esdevingut dies de feres fe-

rotges amb pancartes i xiulets davant
un ajuntament que tremola. Preparant
el dia que durarà anys.
ELS QUI ET BANDEJAREN aleshores encara
ho fan avui. Però jo no sé què preferiries. L’altre dia una diputada del PP va
brandar un cartell teu i es va atrevir a
replicar-te. Els de la dura-cràcia encara
són als despatxos i et continuen negant, però se’ls acaba el temps. La setmana passada vaig conèixer la teva filla, i saps què em va dir? Que i què, si
t’havien volgut silenciar? No ho havien
aconseguit pas. I que allò que la feia més

feliç era veure que no havien calgut iniciatives institucionals ni oficials perquè
avui fossis ben present. Tu no has desaparegut mai. Lligant una samarreta
(vermella) a un pal llarg de fusta, els de
condició humil i sense terres han fet
bandera de les teves cançons i missatges. Perquè encara ens calen. Deia ahir
Feliu Ventura que eres un referent que
havies esdevingut clàssic, “des de baix i
sense els de dalt”, que quedi clar que “així també es pot fer”.
I QUE TOTS ELS DIES impensats ens conti-

nuïn emprenyant les teves cançonetes.

MÉSVILAWEB
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Fernández Díaz condecora
el comissari que investiga
polítics catalans

El Diplocat organitza dues
jornades als EUA sobre el
futur polític de Catalunya

El govern espanyol declara
secretes les despeses de
totes les seves ambaixades

El Ministeri de l’Interior espanyol va condecorar l’any passat el comissari José Villarejo en
un acte privat segons que ha publicat ElDiario.es. Explica que “les fonts consultades resumeixen en una paraula l’objecte de les investigacions que li van valer la medalla: Catalunya”.
El mateix diari va publicar fa un any que la policia espanyola amaga des del 2012 una unitat
dedicada a rastrejar possibles conductes irregulars de polítics favorables al procés sobiranista, que actua sense control judicial. Segons
ElDiario.es, Villarejo treballa sol i respon directament al ministeri.

El pla d’internacionalització del procés d’independència continua fent camí gràcies al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat). L’ organisme de la Generalitat fa una
jornada de debat sobre el futur polític de Catalunya a Nova Jersey (EUA), a la Princeton University. Dilluns es farà una conferència semblant a la capital nord-americana, a la George
Washington University. Amb el títol The Political Future of Catalonia, les conferències s’ organitzen juntament amb el Liechtenstein Institute on Self-Determination i l’Institute for Public
Diplomacy and Global Communication.

El govern espanyol ha trobat la manera d’ocultar la informació sobre el pressupost i el personal de les 117 ambaixades espanyoles, malgrat
la llei de transparència. Segons explica El Confidencial, el ministeri de Manuel García Margallo
ha refusat dues peticions d’informació sobre
les ambaixades, enviades a través del Portal de
la Transparència. adduint que “fer pública
aquesta informació podria afectar les nostres
relacions amb tercers països” i també “podria
afectar la seguretat de les delegacions diplomàtiques i el personal destinat a l’exterior, especialment el que se situa en zones de risc”.
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Washington és escenari d’una de les
conferències sobre Catalunya ■ ARXIU
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Mística entre màquines
Franco Battiato
26è Guitar Fest
Palau de la Música, 12 de març

F
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reses col·laboradores

t@elpuntavui.cat
801175-1106097w

ranco Battiato, sicilià
a punt de ser septuagenari que, en això de
l’art, ha tingut més vides
que un gat, podria impartir
una bona lliçó a molts suposats “visionaris” del Sónar sobre com es pot ser
expressiu envoltat de màquines. Dos anys després
del seu triomf a L’Auditori,
l’idiosincràtic cantant va
aterrar al Palau reubicat,
per a uns, com a nova icona cool, i, per a uns altres,
com a veu perdurable de
molts d’aquells temes que
activen ben de pressa el
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clic de la nostàlgia. I, tot i
la certa fredor de la primera mitja hora, en qual l’italià es va dedicar a fer, en
paraules seves, “música
experimental” inspirada en
la seva producció dels
anys setanta, Battiato –un
dels grans noms de la present edició del Guitar Fest,
tot i que de guitarres dijous no se’n va veure ni
una– va anar engrandint el
xou fins a fer-lo desembocar en un final pletòric.
Envoltats de teclats, fils,
auriculars i artefactes
electrònics, Battiato, Pino
Pinaxa Pischetola i Carlo
Guaitoli semblaven membres de la Stasi amb intenció de fer una d’aquelles

escoltes secretes del film
La vida dels altres. Però,
més que denunciar a ningú, el trio va convèncer cadascun dels que havien
exhaurit les entrades amb
moments de gran bellesa
–Prospettiva Niewsky–,
instants fugaços d’hedonisme –Voglio vederti danzare, amb la gent dempeus–, més temes clàssics
–La stagione dell’amore,
que bona part del públic
volia escoltar en italià i
Battiato va cantar... en
castellà– i revelacions com
que era “un gran fan” de
“dos místics formidables”:
sant Joan de la Creu i santa Teresa d’Àvila. Gran tipus. I en forma.

sen la claror interior: els arquitecfigura geomètrica irregular dibui- Edificio multifuncional
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O.J.D.: 141874 amb la llum solar el mateix que un
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CRÍTICA DE POP

Poesia còsmica
Franco Battiato
Lloc i data: Palau de la Música

(12/III/2015)

RAMON SÚRIO

Va ser un concert del festival Guitar Bcn sense guitarres. En comptes d’elles hi va haver profusió
d’electrònica i un piano de cua per
acompanyar la nova posada en escena de Franco Battiato, a punt de
complir 70 anys. L’inquiet músic sicilià va venir a presentar Joe Patti’s
experimental group, en el qual reescriu temes dels anys setanta al costat de l’enginyer de so Pino Pinaxa

Pischetola i el teclista Carlos Guaitoli. Al disc hi va dedicar la primera part del concert, mitja hora que
va començar planadora, amb proliferació de sintetitzadors i una veu
deformada a la Laurie Anderson a
Le voci si faranno presenze. Un so
còsmic a la manera antiga que no
va defugir imitar els arranjaments
orquestrals en un Come un branco
di lupi de versos recitats.
Després de l’aperitiu abstracte
va venir el gran tiberi poètic melòdic iniciat per L’ombra della luce,
barrejant piano i maror sintètica
per fer evident una vena mística
que el va portar a reconèixer-se
fan de Juan de la Cruz i Teresa de
Jesús, de la qual inclou cites a Un

irresistible encanto cantat en castellà. És un amor inversament proporcional al desinterès que li produeix el decadent món actual reflectit a Shock in my town, un encreuament de cançó italiana i tecno amb massa coral pregravada.
La combinació de piano solemne i sintetitzadors glacials, amb ràfegues de caixes de ritme, seria la
tònica d’un recital que s’intensificaria amb Stati di gioia, on parla de
lluitar contra els seus fantasmes citant els Beatles. Es va esforçar a arribar als aguts de L’incantesimo o
Fornicazione però va estar més còmode en la placidesa de L’oceano
di silenzio i acompanyat pels seus
incondicionals en una recta final
plena de moments apoteòsics amb
Nómadas, E ti vengo a cercare, Prospettiva Nevski o l’exultant tecnopop de Voglio vederti danzare.c
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El músic berguedà Joan Casas impulsa
l’homenatge al tenor Gaietà Renom

L
d
m
d

 El Romea acollirà dilluns un concert que clou els actes del centenari del naixement del cantant

R
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PEPA MAÑÉ | MANRESA

El tenor Gaietà Renom era solista
de l’Orfeó Català, i de les poques
veus en català que sonaven a la ràdio als anys 50, en plena repressió
franquista. Va ser popular per les
seves interpretacions de cançons
com Rosó o La taverna d’en Mallol.
El teatre Romea de Barcelona acollirà dilluns un concert que clou els
actes del centenari del naixement
del cantant. Els encarregats de dirigir el concert són el músic Joan
Casas (Berga, 1947) i el compositor i director d’orquestra Salvador Brotons (Barcelona, 1959).
No és una tria de directors casual, tenint en compte que tots dos
impulsen l’Associació Musical Gaietà Renom, juntament amb les
dues ﬁlles del tenor (Glòria, que és
diputada al Parlament per CiU, i
Carme) i Eduard Giménez (Mataró, 1940), tenor i professor de cant
al Liceu. L’entitat, amb seu al Reial Cercle Artístic de Barcelona, a
la plaça de la Catedral, s’encarrega des del 2010 de difondre l’obra
d’aquest intèrpret i, de retruc, de no
deixar perdre el patrimoni musical català. Organitzen concerts
habitualment, i en el darrer any,
pel centenari del naixement del tenor, els hi han dedicat.
Amb un cert retard, dilluns arriba el concert de cloenda de l’homenatge a Gaietà Renom. Es farà
al teatre Romea, amb el patrocini
de la Fundació Romea i, d’entrada,
les 560 places disponibles estan
plenes. Casas explica que l’esdeveniment, «malgrat que no n’hem
fet gaire publicitat, ha aixecat expectació». Destaca que ja han conﬁrmat l’assistència el President
Artur Mas, diversos consellers i el
bisbe d’Urgell i copríncep d’An-

ORFEO CATALA

EL PROTAGONISTA

GAIETÀ RENOM
TENOR (1913 - 1997)

Salvator Brotons i Joan Casas han col·laborat en diversos projectes

El solista de l’Orfeó Català era
de les poques veus en català
que sonava a la ràdio els
anys 50, en ple franquisme

A MÉS A MÉS

La Cobla Berga Jove gravarà un CD
amb l’obra per a cobla de Casas
La Cobla Berga Jove, que es va
presentar en públic el novembre passat, prepara la gravació d’un
CD que aplegarà tota la música per a
cobla creada per Joan Casas: 12 sardanes i 4 o 5 poemes simfònics, entre els quals, Somni a Pedret, basat
en l’himne a la Mare de Déu de Queralt. Tot i que ja s’han fet assajos, «és
un projecte embrionari», diu Casas,
de cara a dur-lo a terme l’any que ve.



dorra, Joan-Enric Vives. El berguedà s’explica l’èxit de la convocatòria per «les característiques
de les cançons, molt catalanes i
eclèctiques. Només amb els títols, pot semblar un concert avorrit, però no ho és. Els arranjaments que hem fet el Salvador
Brotons i jo, actualitzen les obres».
En el repertori del concert hi ha
temes que Casas ja va arranjar
per al disc Un món meravellós, que
el tenor Jaume Aragall (Barcelona,
1939) va presentar el 2012. Brotons,
per la seva part, ha arranjat el
poema simfònic Puigsoliu, de Joaquim Serra. En el concert, amb un
repertori farcit de temes que va interpretar Gaietà Renom (Cançó
d’amor i de guerra, de Martínez

Valls; L’oreneta, d’Enric Morera;
Maig, d’Eduard Toldrà) hi intervindran tres solistes: Mireia Dolç,
soprano; Albert Deprius, tenor; i
Carles Daza, baríton. Els acompanyaran l’Orquestra del Centenari, creada per a l’ocasió, i el Cor
de la Vall, de Lliçà de Vall, i l’Harmonia Calellenc, de Calella.

Va néixer a Barcelona, a Ciutat
Vella, un 3 d’octubre del 1913.
Els seus estudis musicals els va començar a l’escolania de Sant Felip
Neri de Gràcia. A partir dels 16 anys,
va entrar a formar part de la secció
infantil de l’Orfeó Català. Amb 18
anys, esdevé cantaire de l’Orfeó. El
1934, poc després de fer-se cantaire
de l’Orfeó, va entrar a formar part del
Quartet Orpheus. Destacava per ser
un grup de repertori ampli, des de
cançó catalana passant per sardana,
cançó popular i culta d´Europa, religiosa i jazz; i abans de la guerra va
actuar de forma estable en diversos
locals de Barcelona. Poc abans de
fer-se solista a l’Orfeó Català, destaca el seu debut operístic al Liceu, el
1948, en l’obra El giravolt de maig,
d’Eduard Toldrà. Renom també va
col·laborar amb diverses formacions
musicals del país, per a les quals mai
no va tenir un no. També destaca la
seva faceta de liederista, però el que
més popularitat li va donar va ser
l’àmplia dedicació a la cançó catalana
popular i d’autors locals.
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JosepVita,JosepVilaCasafiasi Marina
Garrellen la presentaci6
de[a novatemporada
d’Amics
dela Uni6

Amics de la Uni6 obre temporada
actuant amb Jordi Savall
Uentitat de GranoHers
presenta un cartell ambproduccionsprbpies i diferents col.laboracions
Granollers

La nova temporada de la
Societat Coral Amicsde la
Uni6 de Granollers, que
s’allargar~ tota la primavera
i l’estiu, est~ marcadaun cop
m6s per les produccions de
qualitat creades des de la
mateixa entitat combinada
ambles col.laboracions amb
formacions professionals
d’alt nivell, lligades a noms
de prestigi corn Jordi Savall,
EdmonColomer, Sol Pic6
o Josep Vila Casafias. "Ens
sentim afortunats de poder
presentar una temporada
d’aquestes dimensions iamb
aquests noms’, va destacar
el seu director, Josep Vila,
dimarts en la presentaci6 del
nou programa, que comen~ar~ precisament aquest cap de
setmana amb una de les collaboracions m6s importants
que ha fet l’entitat.
Una vintena de cantaires
participaran durant uns 10
minuts en La Passi6 segons
Sam Mateu, de J.S. Bach, que
dirigir~ Jordi Savall aquest
dissabte i diumenge a Lleida
i al Palau de la Mfisica Catalana. "Tot i que seth una
intervenci6 petita, estem
expectants davant aquesta
actuaci6 sota la batuta del
gran Savall", va recon~ixer
Vila. L’actuaci6 es concretarh
al principi del primer nfimero
i al final de la primerapart.
La primera gran producci6
d’Amics de la Uni6 d’aques-
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ta nova temporada serh[a
que farh amb l’Orquestra
de Cambra de Granollers, la
Missa en Do Major de Beethoven, sota la batuta del
reconegut director Edmon
Colomer. "Em plau molt set
una pe~a d’aquest projecte
tan engrescador que hem
posat en marxa amb el Cot
de Cambra i l’Orquestra
de Cambra de Granollers",
va comentar Colomer. El
director va destacar el let de
posar-se d’acord amb un programa dedicat a Beethoven,
iamb dues obres "que no
son les ross populars per6 sf
molt significatives’.
Colomer
va explicar que Beethoven
va escriure la missa emmirallant-se en Haydn, al qual
li tenia un gran respecte.
"l~s una missa que encara
pertany al classicisme i que
porta el segell personal de
Beethoven", va explicar.

Per la seva banda, el Cor
Infantil estrenar~ a l’abril
Canfonsde la lluna al barter,
el seu projecte m6s ambici6s
d’aquesta temporada, i que
t6 la col-laboraci6 del reconegut Josep Vila Casafias en la
seva vessant de compositor.
L’espectade 6s un recull
d’una selecci6 de mfisiques
per a cot infantil escrites
per Vila Casafias. "S6n 15
can~ons amb una posada en
escena i una coreografia de
Sol Pie6", va explicar el director d’Amics de la Uni6. Vila
Casafias, present a la presentaci6, es va mostrar molt
satisfet perqu6 a un dels cots
lfders del panorama musical
infantil a Catalunya i tamb6
a Europa"seli fiqui al barret
de fer un espectacle basat en
aquestes composicions". E1
tltol de l’espectacle 6s el del
recull de poesia que Miquel
Desclot va publicar als anys

Agustl Corominas i VOTVfan
un documental sobre l’entitat
Granollers

Un dels projectes de cara l’any que ve 6s el documental que
hart comenqata preparar el cineasta Agusti Corominas i
VOTV."Ara estem lent el treball de recerca, parlant ambdirerents persones i definint el documental, que tindrh diverses
llnies", segons va explicar Corominas. E1 seu objectiu 6s fer
una reflexi6 sobre la mflsica, sobre el que significa la mflsica
per ales persones, ambopinions de gent de la societat. "A
partir d’aquf anirem descobrint l’entitat i veurem pinzellades
importants de la seva hist6ria, sense set un discurs cronol6gic". En aquesta revisi6 hist6rica, un dels prop6sits fonamentals de Corominas6s redescobrir la figura de Clav6.

70. "Vaig comprarel llibre
i nomSsllegir el poemade
la portada vaig pensar en la
gran musicalitat que tenia.
Aixl va sorgir la primera
peqa, i despr6s una altra i
una altra". L’espectacle s’estrenar~ al Palau de la Mflsica
el 12 d’abril, i posteriorment
es podrh veure a Vila-Seca
(17 d’abril), Manresa (19
d’abril) i Teatre Auditori de
Granollers (26 d’abril).
L’altra producci6 pr6pia del
Cot lnfantil, Stabat mater,
de Pergolesi, s’inclour~ dins
el cicle de mflsica sacra de
l’esgl6sia de Sant Esteve de
Granollers. "Aquesta 8s una
obra que un director d’un cot
de nens sempre t6 a l’armari
de coses pendents, l~s una
obra amb una musicalitat
bhrbara, arab molts details
interessants i complicats de
reflectir", va explicar Josep
Vila. Ara estan lent les audicions per buscar els solistes.
E1 cot estar~ acompanyat del
Quartet Arcattia i de l’organista Vicen~ Prun6s.
D’altra banda, el Cot Jove
Amics de la Uni6 presentar~
A little jazz massel 17 de
maig al TAG, juntament amb
diferents cots joves del pals
i arab l’Orquestra de Cambra
de Granollers, mentre que
el Cot Mixt estrenar~ Mix
Mixt el 28 de juny a la sala
Tarafa, amb un compendi de
diferents obres. El Cot de
Cambra tamb6 actuar~ amb
el Cot ArsinNova, a l’esgl6sia
de Sant Esteve de Granollers.
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Savall se estrena con una
‘Passió’ de Bach en Lleida

o.

Mañana en el Auditori al frente de La Capella Reial y Le
Concert des Nations || Más de 60 músicos en escena

-

Jazz, funk, psicodelia

-

e

s,

a

Afrodyssey Orchestra
Lleida. Cafè del Teatre. Sábado, 14 de marzo. 22.30 h. Precio: 10€/8€

Combo instrumental griego
en el Festival Músiques Disperses.

Canción de autor
Pau Vallvé: Pels dies bons.
Les Borges Blanques. Slàvia. Sábado, 14
de marzo. 23.30 h. Gratuito

El cantautor y productor barcelonés presenta su quinto álbum como solista.

Pop-rock
Blue Rain

o.

Lleida. Plaza de la Llotja. Domingo, 15 de
marzo. 11.00 h. Gratuito

-

Grupo musical de jóvenes de
12 a 14 años de Lleida.

Familiar

e

-

Montaje músico-teatral con
la suite de Saint-Saëns.

-

-

o.

e

-
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❘ LLEIDA ❘ El violagambista Jordi
Savall, el músico catalán más
internacional, afrontará mañana en elAuditori Enric Granados de Lleida (19.00 horas,
35€/25€) por primera vez la
dirección de La Passió segons
Sant Mateu, una de las obras
culminantes de Johann Sebastian Bach, en una de las citas
más importantes de la temporada musical en Lleida. Las formaciones de Savall La Capella
Reial de Catalunya y Le Concert des Nacions –68 músicos
en escena con el propio Savall
tocando la viola de
gamba, más las
34 voces de la

Coral Infantil
de la Unió–
ofrecerán un
recital para el
que ya se ha
vendido prácticamente todas las
localidades. Savall
asegura que “esta obra
de Bach , una de las más
complejas y ricas del siglo XVIII, llena de sentimientos que hablan de
emoción, de la vida y del
amor, es como el Everest de
las composiciones musicales”. Savall repetirá este estreno el domingo en el Palau
de la Música, en Barcelona.

ACN

14

DO
SÁBA

El violagambista de Igualada,
mañana en el Auditori de Lleida.

TEATRO

Comedia
Spoiler: Fuga de Neuronas.

LleidArt Ensemble: Carnaval dels Animals.
Lleida. Auditori Enric Granados. Domingo,
15 de marzo. 12.00 h. Precio: 10€

-

SEGRE
Viernes, 13 de marzo de 2015

Tàrrega. Local social del Ateneu. Viernes, 13. 22.00 h. Precio: la voluntad

Comedia inspirada en el
mundo del cine.

Magia, familiar

Familiar

La maleta màgica: La Cremallera.

Un món de bressols: ciclo Diumenges a tot
ritme.
Lleida. Cafè del Teatre. Domingo, 15 de
marzo. 12.00 h. Precio: 5€/3€

Recorrido por canciones de
cuna de todo el mundo.

Pop, rock
Tremendos
Lleida. Sala Manolita. Domingo, 15 de
marzo. 19.00 h.

Nueva gira del grupo leridano de versiones.

Piano
Albert Guinovart
Cervera. Auditori Municipal. Domingo, 15
de marzo. 19.00 h.

Recital del prestigioso pianista catalán.

Coral
Nova Tàrrega y Orfeó Lleidatà
Lleida. Auditori Enric Granados. Domingo,
15 de marzo. 18.00 h. Gratuito

Encuentro de los dos grupos
corales infantiles.
PALAU
DE LA MUSICA CATALANA
Coral, blues

La Seu d’Urgell. Teatre Guiu. Sábado,
14 de marzo. 18.00 h. Precio: 4€/3€

Los actores de ‘El crèdit’, Jordi Bosch y Jordi Boixaderas.

Bosch y Boixaderas, mañana en el
Teatre de Balaguer con ‘El crèdit’
❘ BALAGUER ❘ El público del Teatre Municipal de Balaguer podrá disfrutar mañana sábado
(22.00 horas, 25€/22€) con la
comedia ácida y crítica El
crèdit, original de Jordi Galceran y protagonizada por dos
caras populares del teatro y la
televisión catalanas, Jordi
Bosch y Jordi Boixaderas, dirigidos por el dramaturgo Sergi Belbel, con el que ya triunfaron hace diez años con el anterior montaje de éxito El
mètode Grönholm. El crèdit es

VARIOS

la segunda representación de
la actual temporada teatral en
la capital de la Noguera, que
arrancó el mes pasado con el
clásico de Agatha Christie La
ratonera y seguirá el próximo
29 de marzo con un clásico
griego, Fedra. El crèdit es una
auténtica radiografía de la banca y la actual crisis financiera
a través de la historia de un
cliente al que le deniegan un
crédito en su oficina bancaria
y que decide amargar la vida
al director de la sucursal.

Magia para todos los públicos en el ciclo A prop.

Comedia
Embolics a l’ambaixada: Cia. Bell Lloc.
Tàrrega. Teatre Ateneu. Sábado, 14 de
marzo. 22.00 h. Precio: 7€

Concurso de grupos amateurs Ciutat de Tàrrega.

Tradicional
La Passió de Cervera
Cervera. Teatre de la Passió. Domingo,
15 de marzo. 10.00 h. Precio: 22€/10€

Tercera representación de
la temporada.

Comedia
Bon Appétit!: Xaos Teatre (Sícoris).
Mollerussa. L’Amistat. Domingo, 15 de
marzo. 19.00 h. Precio: 5€

Juego de mentiras entre
parejas y amantes.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 4438

TARIFA: 427 €

E.G.M.:

ÁREA: 416 CM² - 45%

SECCIÓN: ESPECTACLES

12 Marzo, 2015

((Compartirprograma
i conixer ArvoP irt ha
estat que un honorVivancosevocaI’homenatgea I’estoni
JOSEPACHE b~ el vansaludarJordi Savall, i
altres m~sics..
.Arvo P4Jrt ~s el compositor
Tamb~
aprecia corn el prograviu m~sinterpretat., s’afanya mavaposar en evid~ncia .les
a destacar el seu colega i ad- difer~ncies que hi ha entre la
mirador sabadellenc Bernat mdsica de P~rt i la meva, per
Vivancos. Tots dos van com- molt que sovint m’hi hart compartir en igualtat de pecesel parat.. ,,Eft t~ unasaviesafeta
programadel primer dels tres no tan sols ambels anys, molt
concerts que la Fundaci6 Pa- per sobre de la que jo pugui
lau de la Mdsica-Orfe6Catal~ tenir., adverteix d’entrada. En
va dedicar ara far& una setma- un gest m~sque humil, apunna a I’autor estonia, en ocasi6 ta aix~ mateix m~sque un salt
del seu 806 aniversari.
d’edats entre generacions.
.Ha estat m~sque un honor
Afinltats I contrastos
per mi. M~saviat una altra
cosa., objecta el compositor Per~ no nega afinitats..Arsabadellenc. DeI’experi6ncia,
vo P~rt, t~ un sentit
de
que va tenir per auditori I’esI’espiritualitat
corn a compogl~sia del Pi plena a vessar, sitor i abanscorn a persona,
n’estima sobretot I’oportunitat
que nom~spuc considerar mo,d’haver pogut con6ixer perso- d61ic., destaca Vivancosa DS.
nalmentArvo P~rt, molt emoci- El sabadellencva ser el primer
onant i molt enriquidora. Tam- director seglar de I’Escolania
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Anm
P~irt, BematVicancosi el Cor de la R~diode Litu=~niaal concertde divendresaUPi
de Montserrat, I, de manera m~s concreta, admet que
.potser hi ha una actitud de
respecte vers al texte que jo
tambeintento..
I saltant de nou a la diferencia, veu el contrast entre la t~pica profunditat n5rdica ambla
no menyst0pica nost&lgia eslava, que vindrien a creuar-se en

I’estoni~ P~rt, i la imatgetant
o m~sretreta de la Iluminositat
i la vivacitat meridionalsi mediterr~nia, que aqu~encarnariael
sabadellenc.
Per0 m6spoli~drics van resoltar els contrastos entre les
diverses pecesde P~rt i Vivancos, i les d’aquests entre s[.
I, pel sabadellenc,tamb~li va

ser entranyable el retrobament
arab el Cor de la R~diode Litu~nia. Amesde ser la formaci5
de referencia en la discografia
d’Arvo P~rt, i una de les grans
corals del mSn,tambeva dedicar un disc al sabadellenc, titular precisamentBlanc. Choral
Works(Neu. 2012). Una altra
referencia en comd¯

