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olosinas’

del seu primer disc

rumb a la popular Contamíname, sintonia oportuna per a temps de mestissatge ‘avant la lettre’.
Les cançons ens van recordar que
Guerra tenia aptituds per pujar al
tren dels grans cantautors en espanyol, si bé els temps eren d’altres, i
tot, en general, una mica més difícil.
Però consumat el recorregut de Goloinas, va treure del bagul peces de discos posteriors que li van fer créixer
com a autor, des de Pasa i Debajo del
puente fins a Daniela, incloent-ne allà
una de més moderna i menys coneguda, La maestra. Elecció amb rereons polític: la va dedicar a «els mestres republicans que van patir la repressió per haver alfabetitzat les
classes populars».

DOLÇ ÀNIM /

No només Guerra s’ha fet
gran respecte a aquelles nits d’eufòria desencadenada de dues dècades
enrere, en les seves primeres visites
al Palau: també el públic, que li va
dispensar calidesa fins i tot sense
’efervescència que es respirava llavors. Així van ser acollides les últimes cançons, Miedo i la simpàtica La
luvia nunca vuelve hacia arriba, amb el
dolç ànim de qui es retroba amb
grats episodis de joventut. H

INICIATIVA PIONERA

El Palau de
la Música
obre auditori
a internet
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Palau de la Música es posa al
dia amb el Palau Digital, un nou
apartat en la seva pàgina web
des del qual es pot accedir a la
música interpretada a l’auditori modernista i al vast arxiu del
Centre de Documentació de
l’Orfeó Català, a més de participar en trobades amb artistes,
conferències divulgatives i classes magistrals. De manera que
si no va poder veure Gustavo
Dudamel dirigir la simfonia Turangalila, d’Olivier Messiaen,
allà podrà escoltar-la; i també
descobrir, per exemple, el Rèquiem d’Albert Guinovart.
L’experiència, pionera a Espanya, s’està duent a terme amb
èxit fa temps al Concertgebouw
d’Amsterdam i la Filharmònica
de Berlín. Una iniciativa que té
per objectiu connectar amb el
màxim número de públic possible –prioritat del Pla Estratègic
de l’auditori– i així posar la música a l’abast de tothom. H
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L’Observatori

José Garcia Professor i filòsof

‘And the Goya goes to... Rosalia!’
Atrevir-se a fer una versió de Los Chunguitos, a Sevilla, amb
l’Orfeó Català, no ha de ser fàcil de vendre

A

vegades, poques,
lamentablement,
el temps s’atura
i un instant pren
una dimensió
fora de si mateix
que ens fa traslladar més enllà del
seu propòsit.
Sembla mentida que dins d’una
gala en què els agraïments són
més importants que el mateix
premi (de fet, molts no s’aturen
ni quan els fan fora de l’escenari), hàgim d’agrair a una convidada que no és del gremi, ni estava
nominada, ni va obrir cap dels sobres per donar el capgròs a algú.
Entre tant soroll, vestits, glamur i ganes de semblar allò que
no s’és, de cop i volta es va fer el silenci. Expectació davant el silenci... i el Cor Jove de l’Orfeó Català
va començar a fer màgia. I l’escenograﬁa i la veu de la protagonista
van fer que la màgia es convertís en
un moment sublim que alguns no
esperaven, d’altres sí, ja que la veu
en qüestió no actua perquè sí a cap
lloc i cada aparició s’acaba convertint en esdeveniment. De fet, es
parla més d’ella que de la pel·lícula
guanyadora i, de fet, serà més mediàtica i transcendent la seva apa-

rició que la resta de la gala.
Però el fet no és només que
els pocs minuts que va estar damunt de l’escenari van transcendir la gala mateixa, el fet és que
ella i les veus que l’acompanyaven
(sense música, ni instruments,
ni playback) i la nuesa de la seva
veu fràgil van arrencar els aplaudiments més sincers i sonors de
la nit.
Quan l’art és art i no dones
temps a la raó i als prejudicis, la
primera reacció és la que val i en
acabar el seu darrer quejío tot van
ser ﬂors per a una ﬂor. Una ﬂor
valenta i decidida i amb les idees ven clares. Atrevir-se a fer una
versió de Los Chunguitos, a Sevilla, amb l’Orfeó Català darrere
teu, i sent de Sant Esteve Sesrovires, no ha de ser fàcil de vendre,
però el resultat ﬁnal va resultar
tan bell, que ningú va gosar criticar-ho, al contrari... tots els mitjans, els d’aquí i els de fora, l’han
aplaudit.
I suposo que l’Orfeó Català tampoc es va plantejar el versionar Los Chunguitos, i dono
per fet que Los Chunguitos estan més que contents. I també
que els sevillans estan orgullosos
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que una catalana (Rosalia); i que
una productora catalana (El Terrat); i que uns presentadors catalans (Andreu Buenafuente i Sílvia Abril) fessin possible que els
Goya a Sevilla hagin donat una
audiència a TVE que fa una dècada que no tenia.
De vegades, i per desgràcia,
darrerament amb més freqüència, els prejudicis ens fan perdre
essències... seria bo tenir més Rosalias... més moments que ens facin tancar els ulls, oblidar-nos
d’allò que ens envolta i d’aquells
que ens volen envoltar, i simplement gaudir, intensament i amb
els cinc sentits... i si pot ser, posant més èmfasi al cor que al cap,
que és on resideix l’essència.

Cada cop amb
més freqüència,
els prejudicis
ens fan perdre
essències... seria
bo tenir més
Rosalias

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.:

TARIFA: 122 €

E.G.M.:

ÁREA: 106 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

18 Febrero, 2019

P.5

memòries estan contaminades
per la teva percepció del present.
Com va ser l’experiència de
recrear la seva infantesa?
Va ser fort. La vaig filmar al carrer
on jo vaig viure i la majoria de les
localitzacions són les mateixes on
que van passar les coses. El jardí
de pàrvuls és el mateix on vaig
anar jo. El que passa és que menFebrero,
2019
tre em18
preparava
per rodar
estava
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l’única
professional fos la Marina.
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Això va fer que el procés per a ella
fos encara més difícil.

mans. Són totalment agitats, i tot i
això són els que et forgen. L’home és en realitat bastant sense
sentit. En realitat l’existència és
una experiència de solituds compartides. L’única cosa que li dona sentit són aquests lligams
afectius. I què millor per mi que
parlar d’un dels aspectes més
poderosos de la meva vida, de la
meva infantesa? 

go, íntim –si es pot descriure amb
paraules– ple de màgia, que l’entrada de l’orquestra, que no va
conrear la dinàmica subtil i el fraseig proposats, va trencar. El rondó final va mantenir el bon diàleg
orquestra-solista, sobretot en la
resposta dels violoncels.
Va seguir, ara en mans del director, la Simfonia núm. 39 de Mozart, una ostentació d’arquitectura clàssica que deixa entreveure
futur, però que en la majoria de
passatges deixa veure la intenció
d’equilibri que aviat resoldrà Mozart en les següents obres, amb un
llenguatge més transgressor i individual.
La versió va ser correcta i amb
moments de musicalitat que con-

cerneixen el caràcter de l’obra especialment en els allegro finals,
però Mena mira molt els passatges de superfície, els subratlla
amb bon resultat, tot i que deixa
de banda l’horitzontalitat del discurs que, especialment en la introducció, exigeix en el fraseig
vectors de tensió en aquest sentit,
més que la verticalitatdel compàs.
Aquestes orquestres tenen capacitat de respondre al que es demana –possiblement en gira no hi
ha gaire temps d’assajos, és cert–,
però el que arriba a l’espectador
és escàs per la bona matèria primera de cada instrument: el
piano, excepcional i cada vegada
més personal; l’orquestra massa
formal.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Sensibilitat versus forma
Orquestra Filharmònica de
Londres
Intèrprets: Javier Perianes,

piano
Director: Juanjo Mena
Lloc i data: Palau de la Música

(16/II/2019)
JORGE DE PERSIA

Amb un programa atractiu ens arriba la Filharmònica de Londres
amb dos intèrprets espanyols, i
per a consum intern l’obertura del

ballet Alphonse et Léonore de Ferran Sor, una obra que mereix ser
més interpretada i, si és possible
en aquests temps de recuperació
del passat, en la seva dimensió escènica. Les referències rossinianes són clares. Pertany al ballet-pantomima que va ser desplaçat d’escena pel gran auge de
l’òpera. Una cosa semblant va passar amb les pantomimes del segle
següent, ofegades pel gran ballet
postromàntic, i encara gairebé
desconegudes. D’aquí ve el Sombrero de tres picos, per exemple.
Va seguir el Concert núm. 3 per a

piano de Beethoven ni més ni
menys que amb Javier Perianes
com a solista. I això va marcar el
programa, que va acabar amb la
Simfonia núm. 39 de Mozart, com
la resta, amb la direcció de Juanjo
Mena.
Perianes va proposar el seu criteri d’interpretació en el concert
de Beethoven, que podríem sintetitzar en una ostentació de sensibilitat, gràcia, meditació, tensió,
amb so subtil i perlat, exquisit ús
del legato i del rubato en el primer
moviment. Però el moment central va ser el començament del lar-
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Clàssica

Teatre

MARICEL CHAVARRÍA

PRIVILEGIS A LA MESTRES CABANES. Arrenquen

DIUMENGE DE BANDA. Resulta que la música

de banda desperta passions al Japó. És el
país amb més bandes per m² del món. I la
de Barcelona avui dedica un monogràfic a
autors japonesos i músics occidentals que
es van inspirar en aquesta cultura. Dirigeix Douglas Bostock, que fa dues dècades que està a cavall d’Europa i el Japó.

les “cambres del Liceu”, concerts de cambra en espais secrets del Gran Teatre que
fan més pròxima la música. El Liceu Brass
Ensemble (secció de vent i percussions de
la Simfònica) tocarà les Mutations from
Bach de Samuel Barber, Russian Funeral
Music de Britten, la Severn Suit d’Elgar i la
de West Side Story de Bernstein.
22/II SALA MESTRES CABANES GRAN TEATRE DEL LICEU 20 H

AVUI - L’AUDITORI 18 H

NOCTURNS AMB MARIA JOÃO PIRES. Iberca-

L’OBC I 140 ENTUSIASTES PER CANTAR A L’AUDITORI. Després de l’èxit del projecte Canta

mera està de celebració. Gairebé 35 anys
després de debutar a Barcelona, la pianista portuguesa serà investida aquest dimecres Honoris Causa per la Pompeu Fabra.
I dos dies després oferirà en un mateix recital sonates de Mozart (compositor del
qual és indiscutible referència mundial) i
els nocturns de Chopin, que quan els va
enregistrar la van projectar a la fama i als
anals de les vendes de la clàssica.

amb l’OBC, gran part dels cantaires van
voler seguir cantant plegats i constituir-se
en El Cor Canta. El dia 23 es presenten a
L’Auditori amb la GiOrquestra i amb el
Magnificat de John Rutter i un encàrrec
especial: un Glòria que els ha escrit Guinovart. Per o part, l’OBC rep a la batuta xinesa i nord-americana Xian Zhang: Shéhérazade de Rimski-Kòrsakov i el Concert
per a violí de Korngold, amb Ray Chen.

21/II - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 20.30 H

DEL 22 AL 24/ II - L’AUDITORI
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JUSTO BARRAN

SADE, PASOL

Milo Rau t
altra propo
de Sodoma,
crits del m
Pasolini, i t
d’actors, u
Hora, form
pacitat inte
seva investi
ble i suport
que barreja
un feudalis
entre la rec
cadència. U
tat, la belles
TEATRE LLIURE.

L’EDUCACIÓ

repercussió
mera obra,
ras y choriz
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L’històric grup xilè Quilapayún recorda dos tòtems
de la música del seu país en un recital al Barnasants

Violeta i Víctor,
eterna gratitud

Patricio Wang i Rodolfo Parada-Lillo, aquesta setmana a Barcelona ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Guillem Vidal
BARCELONA

Cita de pes amb la Nueva
Canción Chilena avui al
Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat (19 h).
Una de les dues faccions
que, des del 2003, hi ha de
Quilapayún (la que ha viscut a França d’ençà del cop
d’estat de Pinochet) presentarà, en el marc del
Barnasants, Gracias a
Violeta y Victor, un homenatge a les figures de Violeta Parra i Víctor Jara. “Són
dues veus que continuen
alimentant el nostre imaginari musical, poètic i cultural”, va afirmar, aquesta
setmana a Barcelona, Patricio Wang, membre de
Quilapayún des del 1980.
De Parra, Quilapayún van
ser els primers a enregistrar una cançó seva (¿Qué
dirá el Santo Padre?),

mentre que Jara, assassinat pel règim de Pinochet
el 15 de setembre del
1973, va tenir un paper fonamental en els inicis, fa ja
més de 60 anys, del grup.
“Parra està en la base del
que ha significat el moviment musical a Llatinoamèrica”, resumeix Wang.
“Ella, amb els seus viatges,
va introduir instruments,
ritmes i inquietuds. Tots
els músics xilens, d’una
manera o altra, en som
deutors.” Rodolfo ParadaLillo, membre de Quilapayún des del 1968, per la
seva part, recorda quan el
grup va adreçar-se a Jara
perquè n’assumís la “direcció artística i musical”.
“El vam acompanyar en el
primer Festival de Nueva
Canción Chilena fent la
Plegaria a un labrador i,
allò, va marcar un punt
d’inflexió. Coses que ara
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ens semblen naturals,
com l’ús en la cançó d’instruments
tradicionals,
aleshores no existien.
Quan ara recordo allò penso que va significar una innovació enorme.”
Palau Blaugrana, 1974
Costa, encara ara, entrevistar algú de Quilapayún i
que els seus membres més
històrics (Patricio Castillo, a més de Parada-Lillo)
no recordin els seus dos
històrics recital al Palau
Blaugrana el dies 20 i 21
de setembre del 1974. “Va
ser una de les nostres fites”, recorda, amb emoció, Parada-Lillo. “El Palau
estava ple i, a fora, hi havia
pràcticament la mateixa
gent que a dins. Feia menys d’un any que, a Xile,
havien matat el president
Allende i, si Espanya, on
encara hi havia Franco, va

autoritzar aquells concerts va ser per la insistència d’un gran moviment de
solidaritat amb Xile que es
deia
Agermanament.
També havíem d’anar a
Madrid, però el que va passar a Barcelona va ser tan
fort que se’ns va acabar
prohibint anar-hi.”
Quilapayún, avui, cantarà cançons, segons
Wang, que continuen
sent “atemporals”, entre
les quals s’inclou una
adaptació del Què volen
aquesta gent? de Maria
del Mar Bonet, que ja van
cantar amb ella en un recital l’any 2003 al Palau
de la Música que va quedar enregistrat en disc.
“La vam aprendre la nit
abans”, confessa el grup,
tot somrient. “Esperem
que, aquesta vegada, ho
fem amb un millor accent.” ■
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