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Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

Teatre
mes de tardor. Del segon, el Trio per a piano, i de Debussy, les sonates per a violoncel i per a violí.

JUSTO BARRA

La soprano romanesa Anita Hartig canta
la seva primera Shéhérazade de Maurice
Ravel, el cicle amb què va musicar tres poemes de Tristan Klingsor per a cant i orquestra: Àsia, La flauta encantada i L’indiferent. Josep Pons dirigeix la Simfònica
del Liceu en aquest concert al Palau que
començarà amb Imatges d’un món efímer
de Josep Maria Guix i clourà amb la força
de La consagració de la primavera.

20/III PALAU DE LA MÚSICA 20 HORES

19/III PALAU DE LA MÚSICA, 20 HORES

21/III PALAU DE LA MÚSICA 20 HORES
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I MÉS GUIX I RAVEL AMB ELS TOMÀS I COLOM.

EMERGENTS I SOBRADAMENT PREPARATS. En-

Dos dies després, al mateix Palau, els germans Abel i Arnau Tomàs (del Quartet
Casals) formaran trio amb Josep Colom al
piano –i amb Enric Arquimbau com a recitador– en un programa que torna a maridar Guix i Ravel. Del primer se sentiran
Tres haikus per a violoncel i piano, Slowly...
in mist, Seven haikus for solo cello i Llàgri-

tre l’abundant programa del festival de
L’Auditori, cal destacar que Josep Vicent
dirigirà l’OBC amb solistes emergents i en
un programa difícil: el Bolero de Ravel i la
Simfonia concertant en mi bemoll major de
Mozart, amb la violinista Maria Florea i la
viola Sara Ferrández.

ANITA HARTIG CANTA SHÉHÉRAZADE AMB PONS.

DMITRY MASLEEV & ORQUESTRA DE CADAQUÉS.

Fa tres temporades que el guanyador del
concurs Txaikovski 2015 fa aparicions estel·lars en sales d’arreu del món. L’Orquestra de Cadaqués el tindrà de solista
en el pròxim concert del BCN Clàssics,
amb el Concert número 1 de Txaikovski. El
programa el completa la 7a de Dvorák.
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s volums prohibits: 2.500 obres que no van veure la llum

Bigotis a la
Gioconda

massa obscens’

LaNovenadeBeethoven
Intèrprets: OBC + Cor de Cam-

bra del Palau - Orfeó Català +
Agrupación Señor Serrano
Direcció musical: Kazushi Ono
Lloc i data: L’Auditori

(15/III/2019)
JORGE DE PERSIA

BRITISH LIBRARY

Portada de John Cleland (1748)

“Els historiadors
podran accedir en
línia a una col·lecció
fascinant que parla de
sexe i sexualitat”

BRITISH LIBRARY
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blicada el
descriu la
ha de ser
oba a la
ó que s’ha
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ctures liBritànica

TEATRE/CLÀSSICA

també ha digitalitzat Harris’s Lists
of Covent-Garden Ladies, una mena de pàgines grogues de les treballadores sexuals que exercien a
Londres i que es va actualitzar anualment entre el 1757 i el 1795. Cada
pàgina contenia una imatge de la
prostitutaenqüestióiunadefinició
amb què es realçaven els seus
atributs.
“La importància d’aquests llibres sempre s’ha sabut, però les
lleis d’obscenitat i el perill de robatori impedien que s’hi oferís el lliure accés. Part del material també va
entrar a la col·lecció mitjançant el

ra més tècnica del geni italià

Leonardo

préstec de la Biblioteca Ambrosiana.
“Ensenyem la seva
cara més tecnològica i
com a enginyer, però
alhora l’exposició vol
demostrar que l’home del Renaixement
era complet, des d’arquitectura, pintura,
enginyeria, art... Leonardo estava profundament immers dins
Divina proportione
la cultura del seu
temps: era un humaxposició, nista”, valora el president de la Scucloutam- derie del palau del Quirinal, Mario
relatius al De Simoni.
c, un rar
Després que la Galeria dels Uffizi

dipòsit legal (la Biblioteca Britànica té l’obligació de conservar tot el
material que es publica legalment)”, explica a La Vanguardia
Maddy Smith, comissària de
col·leccions de patrimoni imprès
de l’entitat.
Però, per què ara? Smith explica
que es tracta d’una qüestió de
“practicitat, conservació i llibertat”: “Volem protegir aquests llibres rars i fràgils de la decadència
natural, els danys accidentals i la
mutilació. Els historiadors podran
accedir a aquesta fascinant col·lecció que parla de sexe i sexualitat
sense necessitat de tocar-los físicament, ja que el pas del temps ha fet
efecte en molts d’ells. Els investigadors, però, ara podran trobar-ne
substituts digitals d’alta qualitat”.
Expliquen des de la Biblioteca
Britànica que al seu dia van arribar
a compondre aquesta sèrie, considerada “immoral” a l’època, fins a
4.000 exemplars. No obstant això,
tal com avançava la societat, “el
concepte d’obscenitat variava, i per
aixòmoltsd’aquestsllibress’alliberaven i arribaven per fi a les biblioteques. Avui diem orgullosos que ja
circulen amb total llibertat per la
xarxa”.

a Florència ja inaugurés a la tardor
una exposició sobre el Da Vinci
científic molt ambiciosa, Itàlia ha
donat oficialment el tret de sortida
al cinquè centenari amb la presentació a Roma de 78 grans esdeveniments. El ministre de Cultura, Alberto Bonisoli, en va destacar-ne
tres mostres, la del Quirinal i dues
més al MuseuReial de Toríi alaGaleria de l’Acadèmia de Venècia. Les
iniciatives s’allargaran fins a l’any
que ve.
TotaixòpassamentreBonisoliva
viatjar divendres a París per resoldre la crisi per la mostra del Louvre,
que Itàlia considera inviable, a canvi d’una gran mostra sobre Rafael el
2020 a la Scuderie. A la presentació
del cinquè centenari, el ministre de
l’Interior, Matteo Salvini, es va
atrevir a fer-ne broma: “Estem treballant amb l’ambaixador francès
per recuperar la Mona Lisa, així la
tindrem més a mà i serà més còmode per a tothom”, va assegurar. 

Enunadelesimatgesdepantalla
durant l’execució de la Novena
simfonia de Beethoven per
l’OBC, dirigida pel seu titular
Kazushi Ono, es llegia: “Cuidar
un jardí és una tasca minuciosa”.
Em quedo amb això per sintetitzar el resultat d’aquesta proposta conjunta d’un organisme
prestigiat com l’OBC, i la premiada agrupació teatral, aplaudida amistosament per una part
del públic i fortament esbroncada per una altra potser més gran.
Per evitar la qualificació immediata, diguem que es va tractar
d’una escenificació en directe,
que projectava en pantalla i ampliat allò que executava –mai
més ben dit– l’Agrupación, en
penombra, com el resultat final.
S’han fet posades en escena
d’èxit d’obres de referència com
la Passió segons sant Mateu de
Bach, i sabem que la Novena és
motiu de moltes apropiacions
legítimes que arriben fins a
l’himne de la UE. Però una cosa
és el símbol i una altra la seva
versió i interpretació musical, i a
això em vull referir, deixant de
banda el pastitx visual que se li
va agregar, ple de llocs comuns i
llargues escenes de petons múltiples hetero i homosexuals poc
cuidades en l’àmbit estètic, tot i
que els petons homosexuals només eren entre dones. Els homes
no es fan petons, Señor Serrano?
Torno a la dificultat de cuidar
un jardí. I aquest espai poètic rusiñolià és l’equivalent de la Novena, espai simbòlic d’evocació.
I em crida l’atenció la distància
que hi ha entre el senyor Ono i la
sensibilitat de la seva pròpia cultura japonesa, tan exquisida i
subtil.Laversiódelasimfoniava
ser definitivament vergonyosa.
El tempo lent del director amb
posats de somieig van generar
moments de pesadesa suprema
del discurs, mancat de tensió. Ni
idea de les dinàmiques, que ja
des del començament van ser
desproporcionades,
superficials, i això va portar el final de
l’Allegro a sonar com una xaranga. El Molto Vivace va mostrar
una rítmica també pesant, sense
essènciaàgilibrillant.Al’Adagio
em va semblar que fins i tot l’orquestra s’avorria, fins que el solo
de violoncels va aixecar el nivell.
Però l’alegria va durar poc i el
desajust rítmic entre corda i fustes es va sumar al despropòsit,
culminat amb un quartet de solistes amb un baríton de poca articulacióilesveusmoltforçades,
tret del bon paper de la mezzo.
És necessari tot aquest muntatge? No valdria més millorar la
direcció musical? Deixem-nos, a
més de subratllar el que és obvi
en escena, en una proposta incapaç de comprendre el que és la
sensibilitat d’un jardí.
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Agrupación Señor
Serrano sacseja
L’Auditori amb
la seva ‘Novena’
La proposta escènica per al Beethoven
de l’OBC escandalitza a uns quants
GEORGINA SEDANO
Barcelona

L’allau de primeres lectures superficials,peròmajoritàries,delaimatge de cartell promocional de La novena de Beethoven: Garden Center
Europa a L’Auditori començava a
remoure les veus crítiques. Una
bandera d’Europa serigrafiada al
bell mig d’un slip que duu un home
caucàsic i molt atlètic és el primer
apunt crític amb Europa que adopta l’Agrupación Señor Serrano a
l’hora d’interpretar amb l’OBC,
aquest cap de setmana, el famós i
emblemàtic Himne de l’alegria.
Si bé va ser la primera simfonia
on Beethoven va incloure cant, amb
la lletra de Friedrich Schiller, la
densitat semàntica de la peça ha
anat augmentant al llarg del temps,
alserapropiadaperanuncis,propaganda política o com a actual himne
d’Europa. Aquesta permeabilitat
ha permès a Kazushi Ono, el titular

de l’OBC, i a l’Agrupación Señor
Serrano donar-li un nou ús conceptual i formal en la juxtaposició de la
música i la proposta escènica. “I
amb una dimensió social i política”,
en paraules de Jordi Tort, gerent de
L’Auditori i ideòleg de la proposta.
Kazushi Ono s’allunya d’acceptar que aquesta proposta suposi el
que alguns anomenarien “soroll” i
explica que la Novena és un cim que
es pot fer des d’una altra cara de la
muntanya, “i trobar-nos tots al pic”.
Davant de certa sacralització d’alguns repertoris clàssics, i més encara si es tracta de la Novena, les propostes que fan convergir el terreny
de la clàssica amb el teatre o l’art
contemporani incomoden el posat
més modèlic de la recepció. És a dir,
aquell que arrossega expectatives
de “reconeixement” de la música clàssica i “no com un espai de
creació”, assenyala Àlex Serrano,
integrant i performer de la companyia Agrupación Señor Serrano.

MAR VILA / ACN

Europa és un jardí o és un abocador?, es pregunten Àlex Serrano i Pau Palacios, entre flors i deixalles

La gent, excitada,
comentava la jugada. “A
mi m’ha encantat”, diu
una dona. “Que no és
l’’Himne de l’alegria’?”
El grup teatral català fa de la simfonia un poema visual en quatre
moviments. Com a pràctica seva
usual, se serveix de la metàfora per
produir contingut poètic paral·lel. I
es demana si Europa és un jardí o és
un abocador. I si és un jardí, com es
cuiden les flors? Ha d’estar tancat i
protegit per porters de discoteca,

com el de l’escandalós cartell publicitari? Què és una mala herba?
La companyia manipula objectes
quotidians i propers, i fent ús d’una
tècnica prou barroca, els passa pel
filtre de la tecnologia i els projecta
en temps real en una pantalla gegant. És la primera vegada que treballen amb orquestra i veus, però,
tot i això, s’han situat al centre de
l’escenari, convertit per a l’ocasió
en una caixa fosca on hi caben l’orquestra, els solistes Marta Mathéu,
Lidia Vinyes-Curtis, David Alegret
i Simon Neal; el Cor de Cambra del
Palau i l’Orfeó Català, així com els
performers.
Sí, performers, perquè Beethoven, a la fi, era un innovador. Tot i la

sordesa,laseva mortpolítica ielseu
fracàs amorós, ell acaba la darrera
simfonia amb un cant a l’alegria,
amb un “abracem-nos germans”.
Però, qui són els germans? La resposta conceptual és el que trenca
esquemes en una sala com L’Auditori, on ahir, en la primera de tres
actuacions, una sèrie d’actors es besaven de manera eròtica mentre la
música arribava al seu cim.
Cinc minuts d’aplaudiments entre xiulades i crits de “fora, fora!”.
Però en sortir, ningú no marxa a casa com és costum. La gent, excitada,
comenta la jugada. “A mi m’ha encantat”, diu una dona. “Que no és
l’Himne de l’alegria? Avui tothom
tindrà sexe a casa!”

anys i no comprenia el que volia
dir. Ara veig bastant clar el que intentava inculcar-nos.
I curiosament fa uns dies vaig topar en un avió amb un home que
s’acostava als 90 anys i que just
quan estàvem aterrant i el comandant apagava tots els llums de l’in-
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(HBO). Un documental que et fa
comprendre la força que neix de la
lluita. Després de visionar-lo, la teva
manera de veure el món canvia.
I quan l’avió aterrava i tots els
llums s’apagaven, va ser quan
aquest home de 90 anys em va xiu-

deix
pàg
I
92 a
dria
s’ass
de l
liç d

17 Marzo, 2019

Una ‘Novena’ per a la polèmica
CRÒNICA Un Auditori dividit rep l’innovador format de concert proposat per l’OBC
MAY ZIRCUS

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

C

om un xoc de trens, crits
de joia i esbroncades es
van barrejar al final del
concert de divendres de
l’OBC en què la Novena Simfonia de
Beethoven va arribar preparada per
les arts audiovisuals d’Agrupación
Señor Serrano, una cita precedida
per la polèmica suscitada pel cartell que anunciava el concert i que
mostrava un home musculat lluint
paquet i vestit amb un banyador
amb els colors europeus. L’obra
mestra del geni de Bonn, el quart
moviment del qual tanca l’himne
de la Unió Europea, arribava servida per una dramatúrgia de la companyia teatral que va transformar
la música en banda sonora d’una
pel·li d’il·lusions, frustració, derrota
i renaixement de l’esperança en
aquest Garden Center Europa, que és
com Señor Serrano titula la seva
proposta, canviant el sentit d’una
obra simfònica i abstracta en un
concert programàtic audiovisual.
Una pantalla gegant i un escenari cobert de negre on es van ubicar cor i orquestra –també endolats perquè visualment no molestessin– rebien l’espectador. A l’iniciar-se la música, tres manipuladors d’objectes, fotos i maquetes
anaven projectant les seves idees,
un procés que va evolucionant fins
que, en el quart moviment, es dona
pas a diverses parelles que donen
curs a l’amor carnal –la solució al
problema plantejat–, moment en
què algun espectador va preferir
retirar-se per l’exhibició explícita
i en primer pla del magreig, per
molt poètic que fos. Això va arribar
després que la sala de concerts
s’omplís de fum i de projeccions
làser, creant un ambient certament futurista.
Al final el públic es va dividir
entre els que aplaudien d’allò més
i els que protestaven. La veritat és
que l’adorn va aportar una història
senzilla i ben realitzada, i tot i que
també és cert que davant d’aquesta
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33 Moment de la interpretació de la ‘Novena’ a càrrec de l’OBC i Agrupación Señor Serrano, a l’Auditori.
música sublim sobren les imatges
–l’Adagio no necessita discursos sobre fertilitzants per arribar al cor
de l’oient–, la proposta va encantar
als menys habituats al ritu del concert clàssic. Els abonats de tota la
vida ho van qüestionar. Propostes
com aquesta donen varietat a un
estereotip que es qüestiona des de
fa dècades: el format amb què
s’ofereix la música clàssica. ¿És
vàlida al segle XXI una forma que
continua gairebé invariable des de
fa uns 150 anys?
BONA FEINA DE L’OBC /

Pel mateix, i davant de tanta imatge afegida, la bona feina de Kazushi Ono, de l’OBC,
dels solistes, del Cor de Cambra del
Palau i de l’Orfeó Català va quedar
gairebé en un segon terme. ¿Podria
haver-se fet el mateix amb música
enllaunada? Sí. Però la gràcia

La proposta de Señor
Serrano va encantar
als menys habituats al
ritu del concert clàssic

–i el luxe– del muntatge és que es
comptava amb molt talent, i així es
va poder disfrutar d’una Novena
convincent, tot i que tant artefacte
desvirtués l’acústica de la sala convertint el so de brillant a estrident.
Això s’accentuava quan algun instrument emetia les seves notes més
agudes en què es va perdre a més
l’empastament i el so vellutat que
les cordes de l’OBC havia estat exhibint aquesta temporada. Dels solistes convidats –vestits, com alguns
dels actors, amb uns xandalls de
flors per camuflar-se dins d’aquest
Garden Center– va impressionar sobretot la veuassa de Simon Neal,
que va semblar amplificada al costat d’uns potser massa subtils Marta Mathéu, Lidia Vinyes-Curtis –
inoïble– i David Alegret. La polèmica segur que ha fet pensar públic i
intèrprets. Objectiu aconseguit. H
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“No necessitem ser experts,
sinó sensibles a la música”
Rinaldo Alessandrini, director d’orquesta, convidat de la Camera Musicae

MARTÍ ARTALEJO

El mestre Alessandrini en un concert a Torroella el 2015
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

R

inaldo Alessandrini,
fundador del Concerto Italiano, reconegutclavicembalista i organista, i un
historicista de la interpretació de
lamúsicaantiga,arribaconvidata
dirigir l’orquestra Camera Musicae, una orquestra àvida d’explorar terrenys en què encara és verge. Amb el mestre romà han preparat un programa –avui al
Teatre Tarragona i demà al Palau
de la Música Catalana– que inclou l’obertura Zur Namensfeier
de Beethoven, la seva Primera
Simfonia, i la Música per als reials
focs artificials de Händel.
Vostè és especialista en Monteverdi, ha aprofundit en l’essència de la música italiana dels
s. XVII i XVIII. Com s’aproxima
a la música que va arribar després, com Beethoven?
El primer pas és fer servir partituEL PUNT DE PARTIDA

“Beethoven fa
un ús de l’energia
musical diferent
del d’abans”
UN MESTRE DISPONIBLE

“La Camera Musicae
em crida perquè vol
avançar en la lectura
de la música antiga”
resquereflecteixinlaideadel’autor.Evitemlesedicionsqueesvan
fer als segles XIX i XX, quan els
editors tendien a completar la
partitura amb qüestions d’articulació i dinàmiques, donant una visió de l’obra completament diferent. Per sort ara tenim un mercat
molt bo de l’edició musical. Després cal analitzar una obra que en
general ja sabem de memòria,
com són les simfonies de Beethoven, i intentar oblidar-ho tot per

recuperar una actitud verge davant l’obra, redescubir-la veient
com li van ser alterats els detalls. I
mirem d’interpretar-la com si
fóssim els primers de llegir-la.
Quina necessitat hi havia de
ficar mà en aquelles partitures?
Els musicòlegs intentaven solucionar problemes que segurament
no hi havia. Les editorials buscavenpublicarunidealontotestava
detallat. I on el compositor no havia indicat coses com el cop d’arc
o la dinàmica, ells van preferir intervenir-hi per completar-ho.
Aleshores quines pistes té
per tornar a l’original ja tacat?
La pista fonamental és la capacitat retòrica que hem descobert en
la música antiga. És com un discurs, format per frases i paraules.
Aplicat a la música, això ens des-

cobreix un aspecte nou.
I vostè llegeix Beethoven en
relació amb la música que es
feia en temps previs?
Sí, perquè més que innovador, el
llenguatge de Beethoven és modificador d’altres llenguatges. Ell
canviacostumsmusicals;témolts
efectes,unúsdel’energiamusical
diferent, un discurs menys pla,
amb angles, fet de més sorpreses,
idees més calentes i potents. És
una cosa similar a Mozart, que
parlava la llengua del seu temps
però amb una complexitat i densitat que els altres compositors
desconeixien. Beethoven també
complica el discurs: idees que
desestabilitzen un equilibri antic.
Quinesexpectativestétreballant amb Camera Musicae?
Es tracta de mostrar com es pot
llegir una partitura acostant-se a
la idea del compositor.
Quan una orquestra el crida
respon sempre?
Les que no necessiten aquesta
mena de treball ja no em criden.
Els directors historicistes tenen
el seu propi mercat. I la Camera
Musicae té una personalitat marcada,unamanerad’acostar-seala
música molt precisa i ara vol
avançar en aquesta forma. Hi ha
orquestres que s’han forjat una
flexibilitat i són capaces de tocar
de manera tradicional i també
d’acostar-se a la música antiga.
No necessitem ser experts, sinó
ser sensibles a l’escriptura.
Què planeja gravar ara?
Al novembre surten les obertures
de Bach i tinc altres discos de clave de Louis Couperin que surten
al juliol. I voldria acabar l’any
amb la integral de Madrigals de
Monteverdi.
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El Beethoven de Savall està en
per part del Ministeri de Cultu

MÚSICA El projecte d’integral de les simfonie
Savall va proposar a Emmanuel Macron encara
viabilitat per part del Ministeri de Cultura fran
zar ahir el mestre català, que va explicar que va
debats del Monde Festival del 2015, a París. Sav
la dimensió que la cultura tenia per al mandatar
la situava com a epicentre de la construcció eur

Tortell Poltrona celebra 45 an
la desena edició del Festival C

El pallasso Tortell Poltrona

CIRC El
a la desen
Parc Natu
una celeb
escena de
so Tortel
tindrà llo
juliol i co
mació du
pels quals
centenar
amb mun
tats per a
serà un d
espectacl
El concer
reunirà e
na d’artis
Quimi Po
Garriga o

Julian Barnes, Philip Ball i Ric
seran a la desena edició de Ko

FESTA CULTURAL Torna Kosmopolis al CCCB, d
Els relats que mouen el món, un programa de més
i noves veus. Entre d’altres, Julian Barnes, Dave
Tavares (a Diàlegs K) i Lisa Randall i Philip Ball d
quàntica. K19 reprèn el debat sobre els feminism
Paula Bonet i Natza Farré) i analitza les transicio
chard Sennett, Marina Garcés o Paul Mason). Pe
Kosmopolis, “ara que els relats es fragmenten i e
sant és lluitar contra els apocalíptics”. Judit Carr
va definir aquesta cita com “un projecte militant
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Millà va ser president de Joventuts Musicals de Barcelona (JMB) ■ CEDIDA

En record
de Joan Millà
uan per primer cop Joan Millà
(1932-2019) em va venir a veure al
Departament de Cultura de la Generalitat, em va guanyar a l’acte per la seva
franquesa revestida de sentit pràctic. Era
ell aleshores, ja des de 1977, president de
Joventuts Musicals de Barcelona (JMB) i
havia aterrat en el món de la cultura de
manera pública com a ballarí de l’Esbart
Verdaguer en aquell esperit fundacional
dels anys quaranta que Josep Benet va
definir amb la frase “ja que no podem cantar ni escriure en català, ballarem en català”. Es va apuntar de seguida també a
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona
(ADB) i consta que en la representació,
l’any 1957, de la Primera història d’Esther
de Salvador Espriu va fer el paper de Banyeta, i així l’anomenava el poeta cada vegada que es trobaven. Vam col·laborar en
dues iniciatives ja oblidades: una, Diumúsica, que durant quatre anys omplint la sala del Casal del Metge els diumenges a la
tarda, oferia concerts de música clàssica
amb intèrprets del país; l’altra, sis cicles
de misses polifòniques, preferentment a
Jesús de Gràcia, on es compartia la celebració amb les obres per al culte que havien aportat Haydn, Mozart, Bach, Dvorak
i d’altres. S’havia ja implicat amb la Mozartiana, que, amb Solistes de Catalunya, volia oferir, de l’any 1987 al 1992, el màxim
d’obres simfòniques i de cambra, de format superior al quartet, del compositor de
Salzburg i que s’estroncà per la interrupció d’un patrocini un any abans del previst
i que, en paraules de la seva filla Martina
en el comiat, va representar un perjudici
econòmic al seu patrimoni personal. També va promoure el Consell Català de la
Música, constituït el 1990, del qual JMB
ha servat la vicepresidència.
Joan Millà va desenvolupar la seva activitat professional com a restaurador de façanes, moltes de modernistes com la del

Q

Palau de la Música als anys setanta. A part
de les activitats pròpies de Joventuts Musicals va establir molt bona relació amb el
matrimoni Mompou-Bravo. Amb l’esposa,
Carme Bravo, va crear el 2007 la Fundació
Mompou i que, a la mort de la pianista,
la va succeir en la presidència. Ha contribuït a mantenir i fomentar la interpretació
de la música de Frederic Mompou i va
crear el concurs anual per a joves compositors.
Millà, home amb moltes capacitats, escrivia molt bé. Una altra de les seves filles,
Berta, corrobora que un fort motor en la
vida del seu pare era promoure la cultura
catalana en tots els seus àmbits i que creia que el caracteritzaven aspectes que els
————————————————————————————————————————————————————

Un fort motor en la vida
de Joan Millà (1932-2019) era
promoure la cultura catalana
en tots els seus àmbits
————————————————————————————————————————————————————

que l’hem conegut compartim: la calidesa
humana, la generositat silenciosa i la bonhomia. En la cerimònia laica de comiat, el
4 de març, fidels a les seves devocions, Albert Pla i Marisa Martins van interpretar
música de Mompou i es va llegir un poema de comiat que ell va deixar escrit el
2014 i que retrata ben bé la seva personalitat:
“Qui pateix per mi/ pateix endebades,/
quan no pugui més/ deixaré l’arada/
m’asseuré al pedrís/ esperant la Fada./
Quan la tingui a prop/ ens abraçarem,/
que ja l’esperava/ mostraré ufà/ la terra
llaurada/ i junts marxarem a buscar l’albada./ I que quedi dit/ que jo us estimava/
que si jo he estat res,/ és gràcies a vosaltres,/ però que ho deixo tot/ sense cap
recança./ Us he estimat/ i us estimo ara/
i més estimaré / des de l’altra banda.”
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El retorn discogràfic d’una jove estrella del jazz català

Andrea Motis (Barcelona, 1995) acaba de debutar per a l’històric segell Verve després d’haver-ho fet, amb ‘Emotional Dance’ (2017), per a la també referencial Impulse ■ JOSEP LOSADA

Motis s’impregna de música brasilera a ‘Do outro lado do azul’, un disc editat per
l’històric segell Verve que presentarà a Strenes i al Festival de Jazz de Barcelona

El Brasil d’Andrea
Guillem Vidal
BARCELONA

Tot i que els ritmes brasilers ja havien tingut cabuda en alguns dels seus projectes, Andrea Motis (Barcelona, 1995) no s’hi havia
capbussat mai tant com
en Do outro lado do azul,
un disc cuinat entre el
quintet amb què fa anys
que gira per tot el món
(Joan Chamorro, Ignasi
Terraza, Josep Traver i Esteve Pi) i un trio d’instrumentistes del Brasil capitanejats pel pandeiro Ser-

gio Krakowsky. “L’any
2017, a Stanford (Califòrnia), vaig veure tocar en
Sergio amb l’Anat Cohen
[clarinetista israeliana establerta a Nova York] i em
va sorprendre molt”, explica la cantant, trompetista i saxofonista del barri
barceloní de Sant Andreu.
“Tenia programat, l’1 de
desembre d’aquell any, un
concert anomenat Brasil
al Festival de Jazz de Barcelona i recordo haver
pensat: «L’has de dur com
puguis!» En Sergio, casualment, tenia una gira

per Europa al novembre i
vaig suplicar-li que l’allargués per poder arribar al
dia 1.”
Poc més d’un any després d’aquell primer encontre, l’entesa entre Moris i Sergio Krakowsky ha
cristal·litzat en el debut de
Motis per a l’històric segell
Verve (editor, entre moltes altres joies, de les sessions entre João Gilberto i
Stan Getz l’any 1963).
“Aquest disc ha estat un
repte, sobretot en el tema
rítmic”, revela Motis a
aquest diari mentre, a la

taula del costat, el seu pare, productor executiu en
els crèdits del disc, fa diverses gestions des d’un

“ M’agrada el
ritme, la
positivitat... La
música brasilera
et fa posar de
bon humor”

ordinador. “Hem hagut
d’entendre’ns, trobar el
groove, entre dos grups
que no ens coneixíem i fèiem musica diferent.”
En l’àlbum, Motis, amb
gran desimboltura, alterna clàssics del Brasil popularitzats en veu de, per
exemple, Gal Costa i João
Gilberto amb cançons
amb música d’ella i text de
Krakowski o temes, com
ara Sense pressa o Record
de nit, en què, després de
fer-ho en anglès a Emotional Dance (Impulse,
2017), s’estrena com a

lletrista en català. “Eren
cançons melodioses i hi
vaig veure una oportunitat per fer-ho. Hi ha vegades que el català, en el
jazz, sembla ficat amb calçador, però hi ha una cançó de Perico Sambeat que
es diu Matilda, amb lletra
de Carles Alberola, que és
excel·lent i que sempre he
tingut, en aquest sentit,
de referent.”
Que Motis, d’altra banda, se sent còmode entre
cavaquinhos, pandeiros i
guitarres de set cordes
queda clar en els primers
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compassos del disc. “La
música brasilera et fa posar de bon humor, que és
el que busco en la música.
M’agrada el ritme, la positivitat... Vaig descobrir-la
per mitjà de les fusions de
Gilberto i Getz, que no em
cansaré mai d’escoltar, i
també m’encanten veus
com ara les de Gal Costa,
Elis Regina, Maria Rita,
Roberta Sá...” Una adaptació del Mediterráneo de
Joan Manuel Serrat –amb
qui Motis, tot i coincidir
una vegada, no ha cantat
mai encara– sembla fer en
el disc de contrapunt conceptual. “Pot semblar-ho,
però el cas és que en Sergio
va suggerir que féssim alguna cosa amb un punt
afro i se li va acudir fer-ho

El 5 d’abril arriba
als cinemes un
documental
sobre ella: ‘La
trompeta
silenciosa’
amb Mediterráneo. L’havia fet per a un espectacle,
Nits d’estiu i festa, al Teatre Grec, en què fèiem
també, per exemple, Alegria d’Antònia Font, i em
va semblar magnífic. La
meva mare sempre ha estat molt fan d’en Serrat.”
Amb Do outro lado do
azul a les botigues des
d’aquest mes de març, Motis es prepara ja per als directes. Acompanyada dels
músics brasilers que l’han
gravat, el presentarà el 5
d’abril a l’Auditori de Girona en el marc del festival
Strenes i, a la tardor, serà
objecte del Retrat d’Artista del Festival Internacional de Jazz de Barcelona,
en el marc de què Andrea
Motis presentarà cinc projectes diferents, amb un
concert final al Palau de la
Música el 20 de novembre.
Abans, però, es podrà veure l’estrena en cinemes,
prevista per al 5 d’abril, de
La trompeta silenciosa, el
documental sobre ella que
Ramon Tort (realitzador,
fa sis anys, de Sant Andreu Jazz Band - A Film
About Kids and Music) li
ha dedicat. ■
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CC Arenas Plaça d’España. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate 16.00 19.00
Bohemian Rhapsody
22.10
Capitana Marvel
16.00 17.50
Cómo entrenar a tu...
15.40 17.50
Corgi, las mascotas de la... 15.40 17.50
El Gordo y el Flaco...
15.40 20.00
El niño que pudo ser rey 16.00 19.00
Escape Room
15.40 17.50
Green Book
16.00 19.00
Ha nacido una estrella
21.45
Jefa por accidente
15.40
La favorita
16.00
Mirai, mi hermana...
17.50
Mula
16.00 19.00
Perdiendo el este
20.00
70 Binladens
22.10
Taxi a Gibraltar
15.40 17.50
Una cuestión de género 19.00

21.45
19.00 20.20 21.45
20.00
22.10
21.45
20.00 22.10
21.45

21.45
20.00 22.10

ARIBAU MULTICINES

33 la u A nalds, du ant el conce t que va o e i divend es al Palau

ense p r
de la ellesa
la u A nalds commou el Palau
amb la seva m sica ent e cl ssica i elect ònica
JUAN MANUEL REIRE
ARCELONA

lafur Arnalds sembla haver arribat a la conclusió
que, definitivament, el món
ja és un lloc massa fosc com
per haver d’afegir-hi més foscor, més
cinisme. Al seu recent disc re member,
la seva amalgama de clàssica contemporània, ambient, postrock i cops de
pur pop instrumental aconsegueix la
seva encarnació més radiant fins a la
data, la de més potencial emotiu. Música desvergonyidament bonica.
El Palau de la Música Catalana
s’amararia aviat del sentiment general d’aquest àlbum, entre una malenconia lluminosa i l’agraïment per la
vida, però Arnalds va iniciar l’actuació
de divendres, en el marc del Festival
Mil·lenni, amb el piano tímid d’ rba -

El músic islandès et
a pensa sob e la teva
vida, eco da els ésse s
estimats i c e a t uca
als que seguei en vius
inn, del disc sland son s (2016), durant la qual es va sumar a l’artista un
quartet de corda (violoncel, dos violins
i viola). A la meitat de la més profunda
concentració, un telèfon mòbil ens va
distreure a tots, incloent-hi lafur.
No es va enfadar, o no ho va dir, i
quan es va dirigir per primera vegada
al públic ho va fer amb la seva simpatia habitual. Va explicar que per a la
cançó seg ent (brot) ens volia gravar,
utilitzar les nostres veus com a textura addicional. «Si ho feu malament no
passa res, en tinc una còpia de seguretat rialles ».

Però va sortir bé, va sortir bé. De
l’elegíac experiment es va passar, després de la incorporació del bateria
Christian Tschuggnall, a la dramàtica però rítmica nly t e inds, amb
crescendos propis de Sigur Rós; Arnalds, també islandès, va ser teloner
seu a finals de la dècada passada.
SO T ARE’ PROPI / D’aquest halo tràgic saltem a la indicible i animada bellesa de la cançó titular de re member,
una de les millors mostres de les possibilitats rítmiques i harmòniques de
Stratus, soft are cocreat pel mateix
Arnalds que li permet enriquir les seves melodies de piano amb les aportacions de dos pianos automatitzats.
Com ens explica, el va desenvolupar
després de fer-se mal a l’espina dorsal
i veure’s obligat a no tocar el piano
durant un any.
Durant aquells temps difícils,
també va aprofitar per cultivar un
costat techno («perquè només cal prémer botons i disparar confeti») amb
el seu projecte paral·lel anomenat iasmos. Aquest vessant s’ha acabat filtrant al seu material propi, com va
quedar clar en la polsant y silon, sacsejada divendres per llums estroboscòpics. També ballables, a la seva manera, són undir i e i u sa, amb l’encant naïf de la indietrònica de finals
dels anys 90.
La recta final va ser de recolliment, amb una nye i tan assossegada
com l’ambient en què es va concebre
(el Cap d’Any de Bali, sense soroll ni
trànsit) i, és clar, l’emoció total de La
fyrir mmu, dedicada a l’àvia que el va
treure del punk i el va introduir en la
clàssica. Com els millors temes d’Arnalds, és música d’aquella que et fa
pensar sobre la teva vida, tenir imatges mentals dels éssers estimats i córrer a trucar als que continuen vius. H

Aribau 5 i 8-10. T.: 902424243.
Beautiful Boy: Siempre... 16.10
El acorazado Potemkin VO 19.00
Green Book
16.10
Maya
16.00
Mula
16.10

19.00 21.45
19.00 21.45
18.10 20.20 22.30
19.00 21.50

BALMES MULTICINES

Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate VO 22.00
Beautiful Boy... VO
16.30 19.15
Bienvenidos a Marwen VO 16.10
Bohemian Rhapsody VO 16.00 22.00
Capitana Marvel VO
16.15 18.30
Cómo entrenar a tu... VO 16.00 18.05
El Gordo y el Flaco... VO 16.00 18.00
El vicio del poder VO
22.00
Green Book VO
16.30 18.30
Ha nacido una estrella VO 22.00
Háblame de ti VO
18.05 22.10
La favorita VO
19.15
La lista de Schindler VO 20.10
La mujer de la montaña VO 16.00
Las herederas
16.00 20.00
Maya VO
16.00 20.05
Mirai, mi hermana... VO 18.00
Mula VO
16.30 18.30
Van Gogh, a las... VO
16.20

22.00
19.20 21.10 22.05
20.00 22.00
19.30 22.05

19.30 22.00

22.00
19.45
20.00 22.00
22.00

BOSQUE MULTICINES
Rambla de Prat 16. T.: 902424243.
Beautiful Boy: Siempre... 16.15
Bohemian Rhapsody
19.00
Capitana Marvel
16.00
Cómo entrenar a tu...
16.10
Corgi, las mascotas de la... 15.55
El niño que pudo ser rey 16.00
Green Book
16.10
Ha nacido una estrella
21.45
La Lego película 2
16.40
Mula
16.05
Taxi a Gibraltar
16.00
Una cuestión de género 20.00

19.10
22.00
19.00
18.25
18.00
19.05
19.20

22.05
22.00
22.10
22.05

19.10 22.15
18.05 20.10 22.20
22.15

CINEMES GIRONA
Girona 175. T.: 902332211.
Contemplación
El regal de la Molly... C
La rata pirata C
Laban i Labolina C
Les Unwanted de... VO
Maya
Zinemaldia.cat 2019 VO

20.00
20.00
22.00
20.00 22.00

22.00
16.00

CINESA DIAGONAL 3D
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T.: 902333231.
Alita: Ángel de combate 22.25
Bohemian Rhapsody
22.00
Capitana Marvel
12.00 16.15
22.00
Capitana Marvel 3D
12.30
Capitana Marvel VO
12.10
Cómo entrenar a tu...
12.10 16.00
Corgi, las mascotas de la... 12.10 16.00
El Gordo y el Flaco...
16.00 20.30

16
22

CINESA DIAGONAL

Avda. Diagonal 3. T.: 902333231.
Alita: Ángel de combate 22.10
Capitana Marvel
12.00
20.00
Capitana Marvel 3D
12.30
Capitana Marvel VO
11.50
Cómo entrenar a tu...
12.15
Corgi, las mascotas de la... 12.15
Corgi, les mascotes... C 16.15
El Gordo y el Flaco...
12.30
El niño que pudo ser rey 12.10
Escape Room
12.15
Feedback
22.35
Green Book
19.20
La Lego película 2
15.55
Mirai, mi hermana...
18.15
Mula
12.00
Perdiendo el este
22.35
Ralph rompe Internet
12.30
Taxi a Gibraltar
12.10

16
20

15
18

16
16
15

21

17

16
16

CC La Maquinista, Potosí s/n. T.: 9023332
Alita: Ángel de combate 12.05 16
Bohemian Rhapsody
12.00
Capitana Marvel
12.30 17
20.00 20
Capitana Marvel 3D
12.00 16
Cómo entrenar a tu...
12.10 16
Cómo entrenar a tu... 3D 12.30
Corgi, las mascotas de la... 12.15 15
El Gordo y el Flaco...
12.00 15
El niño que pudo ser rey 12.10 15
Escape Room
12.25 16
Green Book
20.30 21
La Lego película 2
15.55
Mirai, mi hermana...
18.00
Mula
12.00 16
70 Binladens
22.40
Taxi a Gibraltar
12.20 16

CINESA SOM MULTI

CC SOM Multiespai, Río de Janeiro, 42. T.:
Alita: Ángel de combate 12.00 16
Beautiful Boy: Siempre... 12.00 16
Capitana Marvel
12.00 16
20.00 20
Capitana Marvel 3D
12.15
Capitana Marvel VO
12.00
Cómo entrenar a tu...
12.00 15
Cómo entrenar a tu... 3D 12.30
Corgi, las mascotas de la... 12.30 18
Corgi, les mascotes... C 16.00
El Gordo y el Flaco...
12.20 16
El niño que pudo ser rey 12.10 16
Escape Room
12.20 15
Feliz día de tu muerte 2 20.15 22
Green Book
15.45 18
Háblame de ti
16.00
La Lego película 2
12.25 15
Mirai, mi hermana...
18.20 20
Mula
12.15 16
Perdiendo el este
12.15 16
Ralph rompe Internet
12.05
70 Binladens
21.15
Taxi a Gibraltar
12.05 16
Una cuestión de género 15.45 22

GLÒRIES MULTICIN

CINEMES TEXAS

18.00
18.00
20.30
18.00

16

Plaça Salvador Seguí 1-9. T.: 933162780.
Americana Film Festival VOSC
Brazil VOSC
Flic: Fest. de literatura i arts infantil i j
The Rider VO

19.15
15.30
21.00
17.15

Carrer Bailèn, 205. T.: 933487748.
Carmen y Lola
16.00
El orden divino VO
16.00
Entre dos aguas
18.00
Girl VOSC
16.00
La petita bruixa C
12.00
Tina Superbruixa. Nova... C 12.00
Una receta familiar VO
16.00
Vaixells C
12.00
Viaje al cuarto de una... 22.00

16
16
16

FILMOTECA DE CAT

18.30
12.00
16.30
17.00
20.00
18.00 20.00
20.00

CINEMES MALDÀ
Pi 5. T.: 933019350.
Border VO
El veredicto VO
People That Are Not Me
Un asunto de familia VO

12.10
12.10
12.10
16.00
12.00
12.00
20.15
12.10
19.15

CINESA LA MAQUIN

BOLICHE

Av. Diagonal 508-510. T.: 936243127.
Green Book VO
18.00 21.30
La mujer de la montaña VO 18.00 20.00
Las herederas VO
16.00 18.00
Maya VO
16.00 18.00
Van Gogh, a las... VO
16.00
Yomeddine... VO
16.00 20.15

El niño que pudo ser rey
Escape Room
Green Book
La Lego película 2
Mula
Mula VO
Perdiendo el este
Taxi a Gibraltar
Una cuestión de género

18.10 19.00 20.45

17.00 18.00
18.15
22.45

CC Glòries (Av. Diagonal 208). T.: 9024242
Alita: Ángel de combate 19.30 22
Bohemian Rhapsody
16.00 21
Capitana Marvel
16.00 18
Cómo entrenar a tu...
15.45 17
Corgi, las mascotas de la... 15.45 17
El niño que pudo ser rey 16.00 18
Escape Room
15.45 17
Green Book
18.55 21
Mula
16.10 19
Taxi a Gibraltar
16.00 18

GRAN SARRIÀ MULT

Ronda General Mitre 38-44. T.: 90242424
Beautiful Boy: Siempre... 16.05 19
El Gordo y el Flaco...
16.00 18
Green Book
16.10 19
Háblame de ti
16.00 18
La clase de piano
20.15
La favorita
20.00
La mujer de la montaña 16.00 18
Las herederas
18.00 22
Maya
16.00 18
Mula
16.05 19
Profesor en Groenlandia 16.00 20
Van Gogh, a las puertas... 20.00

MÉLIÈS

Villarroel 102. T.: 934510051.
Bohemian Rhapsody VO 21.45
Destroyer. Una mujer... VO 16.00
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ificilmente hay una region en el mundo
culturalmentetan pmlificacomoIslandia.
Desdehaceafios, esta remotaisla de hie
lo y magma
encumbra
a la superficie a arfistas de unasensibilidadextraordinaria.
01afurAmalds
es unode esos grandesta
lentos. Tras coronarseen el mundodel
minimaltechnocon Kiasmos,regresa ahora a terrenos rmissosegadoscon re:mere
ben <<Esir6nico, porquees cuandotienes
(~xito en un campoquenecesitas cambtar,
movertea o~ofipo de m~sica>>,
explica.
Como
en el rio de Her~.clito,el cambio
perrnanentees 1o que ha llevado a este
aclamado
compositorde apenas32 afios a
explorarnuevosuniversos.Unad~cadase
guidade trabajo en ]a queha revisionado
cl~isicos de Chopin,hechoarreglos para
bandasde metaly compuestola premiada
bandasonorade la serie Broadchurch,
intercalandocon igu~l maesn~
pianosy ~mtel~zadores,escenariosde e~quetay an~’os
de retumbantesbajos.
Despu~s
de trabajar conartistas de la
talla de Sigur R0s, 65daysofstatico su
amigo Nils F~ahmcon quien grab6
conjuntamente el magnifico Trance
Frendz--, Amaldsasegt~aque suefia con
colaborar con eminencias comoThorn
Yorke,frontmande Radiohead,o el compository deejaybrit~inicoIon Hopldns.

E1g~neroneocl~sicohizo popular a Arnalds, pero ~1 mchazalas etiquetas.
<~Siemprecompongo
1o que mees natu
ral>>,explica.<<No
es algoquedecida,estai dentrode mS>.Asi, en esta nuevafase
vital, el compositorislandOsdecidi6ex
plorar, reformularsus anteriorestrabajos
y experimentar
con la fusionentre cl~sica contempor~inea
y perlas de electrOni
ca, haciendode puente simbiOticoentre
1o antiguoy 1o moderno.
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E1 resultado es una obra de odebreria
musical, alquimiade melodiasde texm
ra acu;~tica quenos n’asladana un paradero helado, envolventee infinito, Im
pregnados de una aura metaf~sica y
trascendental, los surcos de re:member
tambi6n’~ranspiranun aromacinematogr~icoque desvelalas Iuentes de su in~
piraci6n, el fallecido prodigioisland@s
16hann16hannssony el admiradocompositorlapon~s Ryuichi Sakamoto,
A ese particular aimet~
reo se le sumaahora una
61a~ur
Arnalds
cadencia musical queen
Festival
delMfl.lenni algunostemasinvita a de
Palau
dela M~sica
Catalana
(Palau
de
iar flotar el cuerpoen un
]vhisica,
4-6)
baile que induzcaa un viaHoratio
ie interior. Adem~.s
de su
Viernes,
dia
15,
21.00horas
piano, el algoritmo y una
secci6n de cuerdas compuestade violines y violon
chelos, Amaldsintroduce una baterfa
queen directo, dice, <<nosest~ llevandoa
otto niveb,. Ensu concierto de El Palau
de la Mtisica de este viemesdesplegar~
ese ensarnble alnico de instmmen~stas,
Cuando
no est~i de gira o encer~adoen
un esmclio.01a~rive pardalmente
en In
donesia,dondese refugia del mundanalmido. Fueahi dondecompuso
Nyepi, temade
dausum
del ~lbuminspiradoen la tradici6n
de unade esas remorasislas de celebrarel
fin de afio en silencioy quetraducecontun
goteode pianostan evoca0.vocomoenvoi
vente. Enunaco0.dianidad
sobresatmada
de
mido,la mOsicade 01afur Amaldssupone
un moment~neo
interludio de evasi6n de
sas explot~ndonos
en la cara a todashoras
quela genrebuscaalgofuerade eso>>.--

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 27

O.J.D.: 21395

TARIFA: 5009 €

E.G.M.: 105000

ÁREA: 655 CM² - 61%

SECCIÓN: CULTURA Y ESPECTACULOS

18 Marzo, 2019

Eduard Costa, ex-Els Amics de les Arts, presenta el primer disc amb
L’Últim Indi, amb un “so de fusta” dominat per l’ús de percussions

Fum, pluja, cançons
Guillem Vidal
BARCELONA

Quan, aquest divendres
ha fet dos anys, Eduard
Costa va complir la quarantena, la seva dona va
regalar-li un llibre autoeditat amb els poemes que el
músic, integrant fins a finals de l’any passat d’Els
Amics de les Arts, havia
estat escrivint. Dos amics
n’havien fet el pròleg i una
amiga, la portada. “Vaig
trucar a en Màrius Serra
per saber què li semblava i
ell em va adreçar a en Bernat Puigtobella del Núvol,
que després d’una bona estona parlant-me de mètrica i d’història de la poesia
es va aturar i em va dir:
«No veus que això són cançons?»”, recorda Costa.
Aquella recomanació, segons confessa el músic, va
generar en ell un “clic” important, fins al punt que la
idea inicial que tenia de
buscar editor i publicar un
poemari va transformarse en un projecte musical
que s’anomenaria com el
primer dels poemes del llibre: L’Últim Indi.
Conscient que el projecte estava molt allunyat del
que Costa feia amb Els
Amics de les Arts, el músic
de Sant Pol va trobar en
Caïm Riba un gran aliat.
“A ell li havíem arribat a
trucar fa anys perquè ens
produís el Bed & Breakfast d’Els Amics de les
Arts!”, recorda Costa.
“M’encantava el tractament de guitarres que feia
amb Pastora i la seva sensibilitat amb les seqüències electròniques. I, ara,
quan vaig posar en marxa
L’Últim Indi, de seguida hi
vaig tornar a pensar”.
Amb producció de Riba,
que toca diversos instruments i l’acompanyarà en
cadascuna de les presentacions en directe, Costa
va publicar divendres,
amb Clipper’s Sounds, el

Eduard Costa, fotografiat divendres, dia en què feia 42 anys, a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

“De petit
em feia un tip
de col·leccionar
capgrossos,
fulles, herbaris,
roques...”

debut de L’Últim Indi, en
què volia defugir les temptacions de fer un “so estàndard” i plasmar-hi un “so
de fusta”, amb metal·lòfons, xilòfons, violoncels,
la col·laboració en vuit dels

catorze temes del Gospel
Viu Choir i, sobretot, un
tractament molt curós de
les percussions, que esdevenen, potser, el principal
segell d’identitat del disc.
“M’interessa el seu punt
tribal”, diu Costa, que va
titular un dels temes Els
tambors. “M’agrada la
idea que tots estem fets
del mateix, tots estem
connectats d’alguna manera, i la música és una
d’aquelles coses que ens
ho recorden.”
El disc, allunyat conceptualment del costumisme, humor i fantasia
d’Els Amics de les Arts,

aborda temes universals
com la vida, la mort i
l’amor. “Són els temes que
em bullen a dins”, reconeix Costa. Antic estudiant de ciències ambientals, ha deixat via lliure,
d’altra banda, a la seva
passió per la natura, amb
cançons que parlen metafòricament de la sorra del
desert, la pluja fina, muntanyes i arbres blancs, espigons, corns i llavors. “La
natura és, per a mi, tornar
a casa. La vida, la mort...
tot és allà. I et permet, a
més, explicar en cançons
moltes sensibilitats i sentiments. De petit em feia

un tip de col·leccionar capgrossos, fulles, herbaris,
roques...”
Divendres, dia en què
feia 42 anys, Els Amics de
les Arts –amb qui va acomiadar-se, el novembre
passat al Palau de la Música– ja li havien trucat per
felicitar-lo per l’aniversari
i, naturalment també, per
la publicació del disc.
L’Últim Indi, entre d’altres dates ja anunciades,
actuaran el 13 d’abril al
Teatre Municipal de Girona, el 4 d’agost en el Festival de la Porta Ferrada i el
9 de juliol al Teatre Coliseum de Barcelona. ■
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L’emblemàtica banda madrilenya Hombres G publica un altre
treball després de vuit anys de silenci discogràfic

Resurrecció gamberra

arbcn
ALBERT DOMÈNECH
Barcelona

(exhaurit)

Club

e

NOU
CONCERT

el
no
del Liceu

Poques bandes espanyoles poden presumir d’unir tres generacions entre el públic dels seus
concerts. Hombres G n’és una.
El grup ha triat com a títol del
seu primer disc dels últims vuit
anys el terme resurrecció, que
pot donar lloc a equívocs, ja que
la banda madrilenya no s’ha separat mai ni ha deixat de fer gires. “No estem morts, al contrari: estem més vius que mai i en
un dels anys més intensos de la
nostra carrera”, assegura David
Summers en una trobada exclusiva amb La Vanguardia.
El vocalista i compositor de la
formació continua compartint,
més de 30 anys després, viatge
musical amb Daniel Mezquita,
Rafael Gutiérrez i Javier de
Molina, les altres ànimes d’una
banda que fa pocs dies va conquerir el Palau de la Música
gràcies al seu reguitzell d’èxits
inacabables. Parlem, doncs,
d’un renaixement discogràfic.
Són molts els termes que es
poden associar a aquesta G, segell personal d’un grup que feia
cinc anys que preparava nou
material. Genuïtat n’és un. “No
tenim pressa ni ningú que ens
digui com hem de fer les coses.
Sempre hem fet el que ens ha
donat la gana”, assegura Summers, que explica que el grup
treballa sense mànager i sense
contracte discogràfic, per la
qual cosa en cada moment trien
la companyia que els interessa
més. Aquesta llibertat creativa
els ha permès d’elaborar un dels
discos més variats de la banda,
sustentat per l’esperit rocker de
sempre però més ric en colors i
harmonies, amb la introducció
de nous instruments.
Generació. Una altra gran G
indissoluble al grup. Amb tots
els components en la cinquantena i sent pares, asseguren que
no han perdut la motivació amb
què van començar als anys vuitanta. “El públic ens encomana
la mateixa energia, de manera
que damunt l’escenari som els
mateixos que abans. El nostre
no ha estat mai un posat”, argumenta el bateria De Molina. I

CÉSAR RANGEL

La formació presentarà el disc a Mèxic i als Estats Units

Summers ho remata: “El rock
and roll endarrereix la vellesa i
la maduresa, i et fa adoptar la
mateixa actitud juvenil i valenta davant la vida”. I una confessió: se senten còmodes cantant
temes de fa 30 anys? “Amb alguns no; per això els hem eliminat del repertori. Això sí, hi ha
temes ineludibles i, per sort, els
tocarem tota la vida”, admet
Dani Mezquita.

“El rock endarrereix
la vellesa i et fa
adoptar una actitud
valenta a la vida”,
assegura Summers
Una G imprescindible si parlem de la banda: el seu gamberrisme. Troben a faltar grups
amb més barra? “És que ara no
en coneixem cap. Més que
grups gamberros es tracta de
trobar bandes que no s’ho prenguin tot tan seriosament. Tot i
que també és cert que ara que la
gent es crispa per qualsevol cosa costa més de ser irreverent”,
considera Rafa Gutiérrez.
No tenen successors? “No estem pendents d’això. A nosaltres ens és igual el que facin els
altres o el que està de moda en el

sector: fem la guerra pel nostre
compte”, reflexiona Summers.
La banda es pot vanagloriar
no només de continuar en actiu
tres dècades després, sinó de
guanyar-se la vida amb un projecte que qualifiquen afectuosament d’“empresa familiar”.
“Gràcies a Déu podem viure
més que dignament d’això, però
treballant de valent i sense parar”, explica el vocalista. ¿El
grup s’ha marcat cap horitzó
per dir prou? “Fins que la salut
ens ho permeti”, contesten
pràcticament a l’uníson.
Falta una última G. El 2006
van guanyar un Grammy honorífic. La seva etapa gloriosa no
ha estat especialment reconeguda pels principals altaveus
musicals, per bé que els últims
anys sembla que aquesta tendència s’ha invertit. El febrer
passat van rebre la medalla d’or
al Mèrit de les Belles Arts 2017.
“És l’única cosa bona d’envellir,
que et comencen a respectar”,
afirma Summers, que creu que
“el públic espanyol necessita
assegurar-se que ets molt bo
per respectar-te”. La seva fórmula per aconseguir aquesta
connexió és continuar encadenant pallisses sobre l’escenari.
A més d’Espanya, els pròxims
mesos ja tenen gira preparada
per Mèxic i els Estats Units. En
gran. També amb G. 
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PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ JOSEP GUINOVART

“Si un artista queda sols en mans
del mercat, parlem d’especulació”
COMISSARIA L’EXPOSICIÓ QUE FINS AL 23 ES POT VEURE A LA SALA POLIVALENT DE L’AMBAIXADA
D’ESPANYA. UN AVANÇAMENT DE LA GRAN ANTOLÒGICA QUE LI DEDICARÀ EL MUSEU DEL TABAC AL 2021
En termes de difusió?
Estem arribant molt lluny. Ho
sabem per com ha crescut el públic que arriba a la fundació. Per
la presència a les xarxes i als mitjans i perquè les galeries ens
busquen, i de fora del territori.
També treballem Guinovart amb
les escoles, i això fa que es creïn
nous públics. I això és bo no per
l’obra de Guinovart sinó per a
l’art en general.

A. D.
Andorra la Vella

U

ndorra no va ser un
territori desconegut
per a Josep Guinovart
(Barcelona,
1927-2007): hi va exposar en diferents ocasions. Ara una selecció de les seves obres –amb la
seva relació amb la literatura i la
poesia com a fil conductor– es
pot visitar a la sala polivalent de
l’Ambaixada d’Espanya. Fins al
proper dia 23, comissariada per
Maria Guinovart, filla de l’autor i
presidenta de la fundació que
custodia l’obra. I no serà l’última
ni de lluny: el Museu del Tabac
també l’hi dedicarà una gran antològica, al 2021.
D’on procedeix l’obra exposada?
Majoritàriament de la Fundació
Espai Guinovart, que és a Agramunt.
Aquestes peces es poden veure
allà?
No, perquè allà tenim l’obra permanent –Les quatre estacions, La
cabana i L’era– i les exposicions
temporals, que canvien cada
quatre mesos, amb un fil argumental que planteja un comissari. Però aquestes peces potser
estan al magatzem, o en préstec
per a una altra exposició. Aquelles [senyalant les escultures de-

EVA BOSCH

molt ample?
Són al voltant de 300 obres.

Les avantguardes
catalanes estan
dilapidades, i les hem
de reivindicar

dicades al Poeta en Nueva York
de Federico García Lorca] havien estat al Museu de la Música.
Les decapitacions van estar a París, o les dedicades a Carles Santos, al Palau de la Música Catalana.
Perquè el fons de la fundació és

Una mínima part de les seves.
Imagina’t. Va començar a treballar molt jove. Tenim calculades
al voltant de 8.000 peces. Ho estem inventariant i catalogant,
però és una feina feixuga.
Què ha suposat aquest Any
Guinovart, el 2018, allargat finalment fins al present?
Una enorme sorpresa perquè ja
quan l’anava a plantejar tothom
s’hi sumava: el MNAC, la Pedrera, tothom deia “compteu amb
nosaltres” i molta gent s’hi afegia. Ens demanen coses a Cuba,
a Mèxic.

Aquesta exposició està relacionada amb la literatura. Tenia
grans amics entre els autors.
Parli’ns d’alguns.
Destacaria sobretot Blas de Otero i Pere Quart, amb qui van ser
amics personals i l’hi van dedicar poemes. Entenc que militaven tots a les mateixes files ideològiques i en moments extrems
les sensibilitats s'ajunten i enriqueixen els uns als altres. En
temps del franquisme es trobaven tots. I resulta que ara Blas de
Otero és un poeta de renom internacional, però aleshores era
un més.
Per això també aquest interès
tan gran per Lorca?
Sí, i perquè era tan polifacètic
com era el Guino, tan visceral
com ho era el Guino.
Un referent?
Hauríem de definir referent, però és indiscutiblement un dels

poetes que han marcat la trajectòria del Guino: li fa un homenatge el 1956, un altre el 1996, i
de nou el 2000. Surt de forma
constant. Suposo que va connectar molt profundament amb
el seu pensament.
Quina és la tasca d’una fundació?
Sempre dic que les fundacions
unipersonals no responen a una
realitat sostenible sinó a l’ego
dels artistes. Jo crec que les fundacions i els museus, els nacionals sobretot, tenen la tasca de
defensar els artistes que tenen al
territori. Nosaltres podem lluitar
per Guinovart, però què passa
amb aquells artistes que no tenen fundació? Estan condemnats a desaparèixer? És una llàstima.
Perquè no pot quedar tot confiat a les mans del mercat.
Nooo! Seria espantós. Algú que
queda exclusivament en mans
del mercat ja ens fa parlar d’especulació. I les peces han de ser
per al gaudi de la gent, no del
privat. La història la creem tots i
tots som dipositaris de les obres.
Els museus han d’apostar per tenir peces bones i representatives de tot l’entrellat cultural. I tenen molts deures a fer encara.
Totes les avantguardes catalanes
estan dilapidades i les hem de
reivindicar.

REVISTA MUSICAL CATALANA web
15 Març, 2019
per Xavier Pujol
http://revistamusical.cat/critica/exhibicio-russa-de-poder/

CONCERTS

Exhibició russa de poder
PALAU 100. Orquestra del Teatre Mariïnski. Orfeó Català. Daniil Trifonov,
piano. Julia Matochkina, mezzosoprano. Dir.: Valery Gergiev. Obres de Ravel,
Skriabin i Prokófiev. PALAU DE LA MÚSICA. 12 DE MARÇ DE 2019.
En una demostració de productivitat musical que hauria de ser alliçonadora per
a altres conjunts, l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariïnski, dirigida pel seu
titular, Valery Gergiev, va oferir a Barcelona dos concerts amb programa
totalment diferent en vint-i-quatre hores. Una exhibició russa de poder. El segon
va tenir al lloc al Palau en el marc de la programació del cicle Palau 100. Va
començar la sessió amb un aperitiu que sempre funciona si l’orquestra és
solvent: el Boléro de Ravel. Com que l’orquestra n’era molt, de solvent,
l’aperitiu realment va acomplir la seva funció i ens va ben obrir la gana.

© Antoni Bofill
Va seguir el Concert per a piano d’Aleksandr Skriabin amb Daniil Trifonov a la
part solista. Pianista immens, especial, potentíssim, efervescent, inoblidable,
elèctric, arrauxat, ciclotímic, crispat, il·luminat, místic, excessiu, Trifonov va
oferir una versió més tensa que intensa del Concert d’Skriabin, una peça que
és més espectacular que bona i que, essent de joventut, gairebé no sona a
Skriabin. Veure Trifonov sortir rebotat enlaire cada vegada que abordava un
acord amb les dues mans feia una mica d’angoixa. Quin gran pianista serà
Trifonov el dia que estimi serenament les obres en comptes d’intentar sotmetreles a la seva titànica voluntat! Unes xerrades sobre aquest tema amb Alfred
Brendel li anirien força bé. Trifonov va allargar la seva actuació oferint a tall de
propina una lectura exemplar del segon moviment de la Vuitena Sonata per a
piano de Prokófiev.

© Antoni Bofill
La segona part va començar amb una peça fora de programa, el motet O vos
omnes de Pau Casals, interpretat per l’Orfeó Català dirigit pel seu sotsdirector,
Pablo Larraz. La peça va ser interpretada en memòria de Lluís Millet i Loras,
director de l’Orfeó Català entre el 1977 i el 1981 i fundador d’aquesta Revista,
recentment traspassat. La segona part va continuar amb la peça inicialment
prevista, la cantata Aleksandr Nevski de Prokófiev.
Els directors d’orquestra de vegades semblen el pare abat d’un monestir, de
vegades el gerent d’una empresa, de vegades un general en combat, de
vegades un àrbitre de futbol i de vegades un policia dirigint el trànsit en una
cruïlla complicada (aquests són els menys interessants). Valery Gergiev, el
malnom del qual entre els músics és el Tsar, suposa l’encarnació del director
d’orquestra com a representació del poder, ell realment “dirigeix” i ho decideix
tot. Veure’l dirigir és tota una lliçó.

© Antoni Bofill
Gergiev deu ser el director de primera línia amb repertori més ampli; és capaç
de portar en gira sis o set programes diferents i aprofitar (com va fer en aquests
cas) un dia de lleure de la seva orquestra per anar a dirigir una altra orquestra
amb un altre programa totalment diferent. Deu ser, també, el director
d’orquestra que fa més concerts al cap de l’any.
Aquesta prodigiosa capacitat de treball també marca el seu límit. Gergiev i els
seus músics lliuren gairebé sempre un producte musical d’alt nivell que
s’acosta a la perfecció. El petit percentatge que falta per arribar a allò que seria
sublim s’aconseguiria amb més assaig, més calma, però això significaria
abaixar la productivitat i sembla que no els interessa. Amb aquesta limitació
com a teló de fons, s’ha de dir que, en conjunt, vam gaudir d’un Aleksandr
Nevski d’alt nivell, servit per un director i una orquestra que coneixen a fons
l’obra. L’Orfeó Català, que gairebé no podia ni respirar de tan comprimit com
estava, pobret, al fons de l’escenari, va rendir prou bé, però als moments de
màxima demanda dinàmica va quedar una mica escanyat. Qui no va quedar
escanyada va ser la mezzosoprano Julia Matochkina, opulenta, immensa,
aclaparadora. Amb una veu impressionant, ampla, profunda, potent, que
imposava un respecte enorme, va cantar la part solista de la cantata. Ella va
ser l’element més visible i rotund de l’exhibició russa de poder.
Imatge destacada: © Antoni Bofill
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CONCERTS

Joan i Roger Pera reviuen
Leopold i Wolfgang
Amadeus Mozart
SIMFÒNICS AL PALAU. Papà Mozart. Joan Pera, actor. Roger Pera, actor.
Sergi Belbel, dramatúrgia. Miquel Gorriz, direcció escènica. Carles Pachón,
baríton. Júlia Farrés-Llongueras, soprano. Carles Marigó, piano. Orquestra
Simfònica del Vallès. Dir.: Rubén Gimeno. PALAU DE LA MÚSICA. 9 DE
MARÇ DE 2019.
El Palau presentava un gran ple per assistir a l’espectacle Papà Mozart que,
amb dramatúrgia de Sergi Belbel, els actors Roger Pera –com a Wolfgang
Amadeus– i Joan Pera –encarnant el seu pare Leopold–, acompanyats per
l’OSV, ens oferia un recorregut per la vida del genial compositor i la complexa
relació viscuda amb el seu pare, tal com es desprèn de la coneguda relació
epistolar que varen mantenir en el decurs de la seva vida. Un recorregut
cronològic recolzat en una vintena de petits fragments orquestrals, vocals i
pianístics extrets del catàleg mozartià i ambientats amb una escenografia

simple però suggeridora consistent en tres lletres lluminoses de neó blanc (W.
A. M), un escriptori, perruques i vestuari referents a l’època i que feien de
suport al magnífic treball dels dos actors per introduir-nos en una proposta que
a manera narrativa va anar clarament in crescendo.

© Paco Amate
Els primers diàlegs van estar marcats per un ús desmesurat del llenguatge
escatològic i de puerils al·lusions sexuals –malgrat ser conegut per la relació
epistolar de Wolfgang Amadeus–, revestit d’aquell histrionisme superficial
convertit en un clixé extret d’algunes escenes de la pel·lícula Amadeus de Milos
Forman. Diàlegs situats en una primera etapa vital de Wolfgang Amadeus en
què la figura del pare sempre sortia reconfortada dins una situació social, de
relació personal i de vincles emocionals que va resultar històricament molt més
complexa que la plantejada en la dramatúrgia de Belbel. L’orquestra anava
acompanyant l’acció amb passatges de la Música per a un funeral maçònic, de
la Simfonia de les joguines, dels primers Minuets escrits per Mozart –
interpretats al piano per un esplèndid Carles Marigó en el transcurs de tot el
concert–, amb moments en què el gran treball de Joan Pera focalitzà els millors
moments de l’espectacle.

© Paco Amate
La dramatúrgia a poc a poc va anar guanyant enters, copsant sentiments
vinculats a la gelosia, a les relacions personals, a les tensions, amb textos que
a moments fluctuaven entre aspectes superflus i els instants dotats d’una
càrrega emocional i també còmica transmesa admirablement pels dos actors.
El viatge a Itàlia, la mort de la mare a París, la problemàtica amb l’arquebisbe
Colloredo, la relació amb Constanze, els èxits i fracassos, els despropòsits
econòmics que sempre van envoltar la vida de Wolfgang Amadeus… s’anaven
succeint amb un anar i venir de Roger Pera per l’escenari i la platea, mentre un
extraordinari Joan Pera anava caient en la desesperació a mesura que
s’anaven produint els esdeveniments vitals de Wolfgang.

Carles Pachón, Roger Pera i Júlia Farrés-Llongueras. © Paco Amate
Les intervencions del baríton Carles Pachón i la soprano Júlia FarrésLlongueras van resultar esplèndides. Delicada interpretació de l’Exsultate
Jubilate, i punyents versions de “Fin ch’han dal vino” i de l’ària del catàleg de
Leporello abans que els dos cantants s’endinsessin en una suggeridora versió
del duet entre Papageno i Papagena ple de gràcia i encant, tot mostrant el
nivell d’aquests dos grans cantants. L’espectacle va créixer a mesura que
avançava gràcies també a la tria d’una música curosament seleccionada i que
l’OSV va anar interpretant amb una solvència destacada sota la direcció de
Gimeno, encara més quan el to dramàtic revestit amb pinzellades d’humor
subtil molt ben elaborades per Sergi Belbel situava Wolfgang i Leopold dins un
marc perfectament expressat pel brillant treball dels dos actors. Grans
aplaudiments d’un públic –entre el qual vam poder veure l’expresident Jordi
Pujol i la seva esposa Marta Ferrusola– reconeixent el treball de l’OSV i dels
dos actors tan vinculats a l’escena del nostre país.
Imatge destacada: © Paco Amate

0121



3456758639

!"##$%&'"&()$(*+'#(

,-./01213/-1456./-1789:1:591;2417/1-/.02:2<1=9/14650/.1>5:1./04-<12?@A1=9/1:51B?1B21/@;9-/4/61=9/726C-/121;2-2D1E?1F53/912465G?.2612=9/-.-175-17?/-14/61G/61;93.962120>1321;2:2332<12=9A
./:?9123H9:/-1?7//-I

JKLMJNOPOQPROQOSPTJPQOPUVKWXO

Y=9/-.1;2417/1-/.02:2<1/:1.6/-1-/--?5:-1Z[[<1[\I]^1?1[_1B`<1abcdefgfcdabahciebcdabahciecba
jklgmacnafabaoacpgcqrisehctehsecebcmromesfcelqemfambecaiseuafcacoairolvwxygozbe
xygozbec{a|}~lcfasw11:2146579;;?1464?217/31E/6F/?1,79;2.?917/3123291=9/1-/0026;21/:1/3

25636925299595996999393 6993 935995!926"39
6562# 2956933 26526 6922#93!56 929959396 "39$22#6392
236!99%&396'(62)329 295659('2296 )3299 65926 (6)65
393 !962'23656(26366339 26362563226 5992$9%

*+,-+./012.0/0-3-/0,/04/56,7/0/,
5/*8/

9365965:62392;556<=>26
9 5932 6 2(6 ?@ABCDECAFG
HIJHJGCAH?IAK?LMAKNGGCEO?PAKQRRASAC
RTSPAUQV@@?WACA@CAX@CYCQPAFZCA[ICZAOIJECKC
\?GON]CANA[ICOF^OCACLEAOC@@?IGAJE?IOGAN
CDON]CDN_AK?AHIJ`?DO?GA?KFDCONFG
LaEN@GAH?IACAOJOGA?@GAHbE@NDGcU936956
92$29(6(922(96339:6 92#
d 25636!296326'(626392#
0123456012345689 9959659 29
39$26652369e (6265#3
!9236 (9263936 (922(9
63:59 92"2(6 2#5f59 96359692#"3g93<h35f562(636(963i
695963 65h2%:; 59(922(92#6563 624236999$93960
692 j9%k%%;%6l2m0#(2n9<23665993<2369j96 963969'25
j9 65o92l29p(52523!q6 6r&j;j;3 (56s6 tu265i692659
g!9g299 6l 66j6 v6336 ";56 %

