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De Gomar, al costat d’Alamany, a l’escenari del Liceu. GRAN TEATRE DEL LICEU

Garcia de Gomar
negocia continuar
programant a Girona
El futur director artístic del

Liceu s’hi incorporarà al
setembre amb Àlex Ollé (Fura
dels Baus) d’assessor artístic
DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■El futur director artístic del Gran
Teatre del Liceu, Víctor Garcia de
Gomar, que s’ha format a Girona
com a programador de l’Auditori
i del festival Nits de Clàssica, ha
confirmat que està «treballant»
amb les autoritats gironines per
arribar a un acord i no abandonar
l’activitat que l’ha vinculat durant
tots aquests anys a la ciutat de
l’Onyar.
Garcia de Gomar ho va explicar
ahir a aquest diari després d’una
presentació en la qual va donar a
conèixer que abandona la seva
tasca de programador al Palau de
la Música Catalana per incorporar-se al seu nou càrrec de director
artístic del Gran Teatre del Liceu

el pròxim dia  de setembre
acompanyat d'Àlex Ollé, fundador de la Fura dels Baus, que exercirà com a assessor artístic i dirigirà quatre òperes els anys vinents.
Garcia de Gomar, que segons la
premsa barcelonina tindrà un sou
anual de . euros, va presentar ahir les línies principals del seu
projecte artístic, amb el qual vol
aconseguir que el teatre operístic
es converteixi en un «espai de reflexió» que obri un «debat profund» sobre el paper de l'art, a més
de ser «un centre cultural amb capacitat de transformar les persones» i amb una programació que
«doni sentit al món d'avui».
Sobre la feina que durà a terme
amb Àlex Ollé, Garcia de Gomar
va indicar que es tracta de prendre
decisions «en un equip col·legiat,
perquè tots creiem que la suma
d'un més un fan tres». La seva intervenció no es deixarà notar fins
d’aquí un parell d’anys.
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Victor Garciade Gomar
a la platea del Liceu, el teatre del qual serh director artistic a partir del 2 de setembre. PERETGRBERA

"El Liceu no pot perdre ni
la gana ni la imprudbncia"
Victor Garciade Gomar
tindrh Alex 0116 corn a assessor artistic
president de la Fundaci6 Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany,
"~s important tenir una visi6" perqu~ "no hi ha bon vent per a qui no
Victor Garcia de Gomarsubstituisap a quin port va". I Alemanyconrh Christina Scheppelmannal cap- fia en la ruta proposada.
davant de la direcci6 artlstica del Li"Ara ~s el momentdel Liceu de la
ceu. La incorporaci6 de ple seth el personalitat. Ha de continuar sent
2 de setembre, per6 ahir es va fer la una instituci6 viva, experimental,
presentaci6 oficial davant la prem- que no pot pe rd re ni la ganani la imsa. Aquesta mena d’actes funcionen prudbncia. Ha d’haver-hi una dosi
corn a declaraci6 d’intencions sem- de caos i de radicalitat", assegura
pre dins la cordialitat. No es tracta Garcia de Gomar. La radicalitat ha
de fer foc nou, almenys encara no. d’implicar almenys "una actualitza"Christina Scheppelmann deixadu- ci6 de la posada en escena", i que
es temporades molt ben cosides que ]’bpera parli dels "temes d’avui a ]a
faig plenament meves", va dir Gar- gent d’avui". "El pfiblic abans volia
cia de Gomarper recordar que fins con~ixer i ara vol reconbixer. Hem
a la temporada 2020-21 ell no serh d’aconseguirque el pfiblic torni a teresponsable de1100%de la llnia ar- nir aquella actitud de voler conbitlstica del Liceu.
xer. Tenim]a voluntat d’apostar per
Tanmateix, Garcia de Gomar va ]es noves produccions, buscant esconfirm,ar novetats concretes, corn t~tiques molt diferents", diu. I no
ara que Alex Ol16 serh el seu asses- tanca la porta ares, ni ales sarsuesor artistic;
el compromls preveu ]es ni als musica]s, perqu~ Alemany
tamb6 l’estrena de dues coproduc- ]i ha dit que a partir d’ara "no hi ha
cions i el lloguer de dues producci- cap tema que sigui anatema".
ons, totes quatre arab direcci6 escbnica d’Ol16.Pel que fa a la retribuci6 Capgirarel relat
d’aquest nou chrrec, encara 6s avi- Qui encara ~s director artistic adat per precisar-la. "Ens hemconju- junt de] Palau de la Mfisica defensa
rat per buscar els recursos", diu un projecte amb"quatre pilars’: el
teatre, el programaeducatiu, el pdGarcia de Gomar, que fa extensible
aquesta cerca de diners a altres as- blic ila creaci6 ila innovaci6. E1mapectes d’un proj ecte artistic que so- terial amb qu~ Garcia de Gomar
bre el paper 6s ambici6s. Segons el construeix el seu somni liceista ~s,
XAVIER
CERVANTES
BARCELONA

P.6

Repte
"L’bperaha de
parlardels
temesd’avui a
la gentd’avui",
diu Garciade
Gomar
Propbsit
"AI Liceuha
d’haver-hi
unadosi de
caosi de
radicalitat",
assegura

lbgicament, l’bpera, perb admetent que cal una sacsejada. A Europa venim d’un "model de gesrid" en decadbncia perqub han
perdurat"unes prhctiques del segle passat". La diagnosi no 6s condescendent: "El repertori ha evolucionat molt poc, les estrenes
sdn poquesi marginals i el pflblic
es va reduint i es va fent gran", diu
Garcia de Gomar. La soluci6 passa per "entrar en una nova dinhmica" i fer que ’Tbpera sigui un
art viu centrat en l’excel-lbncia, la
cerca del sublim, la conjugaci6 de
la tradici6 arab la innovaci6 i la
integraci5 del pfiblic, i arab una
dosi d’humanisme’.
"El Liceu esth cridat a ser un
espai de reflexi6 que obri un debar
profund sobre el paper de l’art en
]a societat, sobre el paperde l’bpera avui i sobre el paper de l’art
dins la mateixa bpera", assegura.
Entre els elements que vo] desenvolupar hi ha"el relat" conceptual que expliquila programaci6, ]a
col.laboraci6 amb el Teatro Real
de Madridi el Palau de les Arts de
Valbncia, una "actitud creativa"
que busqui "coenchrrecs de Henguatges musicals tools diversos" i
que potencff "una mirada als
compositors nacionals" i pensar
"la dansa en gran format", entre
altres aspectes.~
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DES DE L’ANDANA
MANUEL CASAÑA
TARONCHER

DE FEM I
CLASSES DE
FEMATERS

L

a veritat és que estem
canviant apressa lo que
adés conservàvem anys i
anys. Fins les modes duren manco o és que hui se canviem més, que tot podia ser. El
cas és que, abans, quan una família tenia molts fills, la roba dels
majors passava als menuts, foren
chiquets o chiquetes, puix mentres el trage o falda els cabera
s’usava. Tot lo més que podia passar és que els resultara un poquet
llarc o curt. Per això, tenia la
mare a punt, tisores, fil, didal i
agulla per a cosir. Ara, com els desfilarchos en faldes i esgarrons en
pantalons està ben mirat, fins es
compra roba nova i s’esgarra, i
tant el ric com el pobre se la posen. Abans, si veïes a u portant
pantalons apedaçats dies: ‘pobret’.
També, encara que se tira
molt als contenedors, veus, a sovint, qui allí busca cosa per a pegar algún que atre mòs. Perque
s’encontren en pans, hortalices,
fruites, conserves i demés menjars que ahir no se tiraven al poal
del fem si no al corral a on hi havia animals que, en vore a l’ama
de casa portant plat en la mà,
s’escarotaven: gallines, galls, pollets, conills; o el porc que lo mateix se menjava sobres de l’arròs
de la paella, que una carabaça,
que baïnes de faves en deler. Tot
lo que es tirava pel corral era
benvingut i agraït entre
grunyits, cacarejos i quiquiriquics. En la capital, solia passar
pel carrer el femater qui en carro
arreplegava lo que l’ama de casa
li solia donar. Hui, ne tenim
molts. Uns van en camió; atres, a
peu en carret de mà i agranen,
més els que motorisats arruixen
o escombren; pero aixina i tot,
els jardins com els carrers patixen falta de netea. ¿Serà perque
tenim pocs en granera i manco
camions arruixadors, o perque el
ciutadà va perdent l’educació i
tira a terra papers i pots? ¿O es
que els farà falta fer algún ‘màster’ als agranadors per a que
s’agrane millor, o als amos/ames
dels gossets que no sempre s’enrecorden d’arreplegar lo que els
cau vora rabo als seus gossets?
Pero lo que veig i massa són fulles per allà on hi ha arbre plantat. En canvi m’he sorprès de
vore a l’especialiste agranador
que hi ha pels jardinets del Palau
de la Música que sols arreplega
en unes pinces i un saquet paperet a paperet i puntes de cigarrets. I tot lo demés li ho deixa
ací i allà temps per a que vosté
ho veja sense presses.
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Marco Mezquida Mateos M
Pianista
&MPHJT
EF
+PBO 1POT BM
QSFNJBU .BS

«2018 ha estat
molt intens i amb
reptes importants»
*TBBD1POTEF3PTB

Marco Mezquida és el pianista
més destacat i amb més projecció
de l’Illa. Ho constata que fa uns
180 concerts a l’any, arreu del món
i ha publicat més de 50 discos.
2VËSFQSFTFOUBBRVFTUQSFNJ 
—Rebre un premi d’allà on has
nascut, fa il·lusió. Diuen que ningú
no és profeta a la seva terra i, la veritat, em sent més reconegut a la
Península. Però no és una qüestió
de Menorca, a vegades no valoram
el que tenim a prop. Primer has de
fer la volta al món i ser famós a fora. I encara tenc sort, d’altres no
són profetes, ni ho seran mai.
&MEBSSFSBOZJNJHIBDBOWJBU BÇÔ
—La meva difusió internacional

ha crescut i hi ha hagut més notícies a Menorca. Els darrers deu
anys he aconseguit tenir un nom i
fer una carrera i una feina de la
qual estic molt content. Una feina
cada cop més internacional i em fa
feliç que a la meva estimada Menorca hi hagi un ressò i cada cop
més gent em segueixi. També és
cert que he fet un esforç per fer
concerts a l’Illa, i sovint no és fàcil.
7JVVOHSBONPNFOU
—Sí. El 2018 ha estat molt intens de
viatges i de reptes molt importants,
d’actuar davant moltíssim de públic amb projectes més personals i
com a líder, projectes cent per cent
Marco i també amb Chicuelo, Sílvia Pérez Cruz, el trio Pieris. Som
feliç perquè som artista i gràcies als
meus ‘quadres’ estic viatjant.

DP .F[RVJEB WB
SFCSF FM QSFNJ EF
1SPUBHPOJTUBEFMB
7JEB$VMUVSBM
EF NBOT EFM CBSJ
UPO+PBO1POTRVF
FMPHJÄBMQSFNJBUJ
WB EJS RVF B NÈT
EFTFSVONBHOÌGJD
QJBOJTUB ÈT VO
HSBOBSUJTUB
'PUP+"7*&3$0--

&MQFSGJM
◗ .BSDP.F[RVJEB .BÑ  ÈTEFTUBDBUQFSQSFNTB QSPHSBNB
EPST Q×CMJDJDPMqMFHVFTDPNVOEFMTN×TJDTFTQBOZPMTNÈTCSJMMBOUT 
DPNBDPNQPTJUPS QJBOJTUB JNQSPWJTBEPSPCBOEMFBEFS2VBUSFDPQT
.JMMPS.×TJDEFM"OZB$BUBMVOZB IBBDUVBUFOQBÎTPTEFUPUFM
NÑO)BUPDBUBM1BMBVEFMB.×TJDB BM'FTUJWBMEF+B[[EF5PLJP 
BNCMB'JMIBSNÔOJDBEF$PMÔOJBPBTBMFTFNCMFNÄUJRVFTDPNFM
#MVF/PUFEF/PWB:PSL M6OUFSGBSIUEF.×OJDPFM4VOTJEFEF1BSÌT

&TTFOUQSJWJMFHJBU 
—I tant! El món de la música és
molt competitiu i ara hi ha moltíssima gent, més pianistes, més cantants, més llicenciats. El de l’art és
un món difícil i estic content de fer
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allò que més m’agrada i oferir-ho,
no només en un àmbit provincià,
sinó absolutament internacional.
"RVJSFDPSEB NJSBOUFOSFSF 
—Vull fer especial agraïment als

❝

i5PNÈ0MJWFT 3JDBSE3BNJTB 
4VTP(PO[ÁMF[J*TBCFM'ËMJY
NIBOBKVEBUBUFOJSVOBTBOB
JGPSUBQFSTPOBMJUBUNVTJDBMw
meus professors a l’Illa, Tomé Olives, Ricard Ramisa, Suso González
i Isabel Fèlix. M’han ajudat a confeccionar una personalitat musical
sana i forta, abans d’anar a estudiar
a Barcelona. I als meus pares, Juan
Carlos Mezquida i Concha Mateos,
i al públic menorquí que m’ha donat tant de suport els darrers anys.
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JOAN CORTADELLAS

i dees
semblants a les d’una dominatrix
la respiració d’una altra: «És una
peça impressionant sobre l’obediència». Sobre la instal·lació de Gonzalez-Foerster especula a Cabinet
d’amateur, una novel·la obliqua amb el
fet que sigui l’origen de les seves
posteriors «aparicions fantasmals».
El mateix que ha fet Vila-Matas
amb la Col·lecció d’Art Contemporani La Caixa, iniciada el 1985, ho
faran després d’ell els també escriptors Maria Fusco, Tom McCarthy i Valeria Luiselli. Les mostres
seleccionades per ells aniran també acompanyades de textos dels
autors. Totes les mostres es faran a
la Whitechapel Gallery, que no és
qualsevol galeria. Vila-Matas va recordar que només allà va poder
veure’s a Anglaterra el Guernica, de
Picasso, i va ser el 1938 dins d’una
gira del quadro per protestar contra la guerra civil espanyola. Però
hi ha més coses per explicar sobre
la Whitechapel Gallery.

Desirée
de Fez

L’espai de
la fantasia

Q

A l’East End

33 Víctor García de Gomar, presentat ahir com a nou director artístic del Liceu.

Va ser inaugurada el 1901 per aproximar l’art a l’East End londinenc.
Perquè es facin una idea del que era,
en aquella època, Whitechapel, porta d’entrada i cor del vast East End, i
de la valentia de la missió de la institució: Joseph Merrick, l’Home Elefant, va ser exhibit el 1885 en un miserable teatret de Whitechapel Road i d’allà va passar a ser tractat i a
viure al Royal London Hospital del
mateix carrer; Jack l’Esbudellador
va assassinar cinc de les més de mil
prostitutes de la zona el 1888, i Jack
London va viure uns mesos al barri
el 1902 per escriure la seva immersió en la pobresa industrial La gente
del abismo. Per no parlar dels fumadors d’opi de les novel·les de Sherlock Holmes i Fu Manchú, d’Arthur
Conan Doyle i Sax Rhomer, respectivament. I a la galeria hi va haver les
primeres mostres al país de Jackson
Pollock i Mark Rothko. Són només
dos exemples. H

INCORPORACIÓ AL SETEMBRE

la nostra pròpia instal·lació», explica Refree, que va prendre el títol de l’obra d’un adhesiu enganxat a la bateria d’un grup que va
telonejar una de les seves actuacions amb Lee Ranaldo (l’exguitarrista de Sonic Youth) als Estats
Units. La instal·lació té com a objectiu cridar l’atenció sobre el «retrocés brutal» experimentat en
l’era moderna, «en què sembla
que hàgim tornat al segle XIX».
/ La instal·lació
l’acompanya un text d’Eloy Fernández Porta (Estètica de la vigilància) i engloba una sèrie d’activitats
vinculades, incloent tres taules rodones: (Sur)realisme capitalista: sobreviure en xarxa, amb Sergi Jordà,
Ethel Baraona i Ingrid Guardiola
(30 de gener); la mateixa Your phone
is a cop, a càrrec de Refree i Lacuesta
(12 de febrer), i Big data vs. big bang:
creacions i destruccions futures, amb
José Luis de Vicente, Olga Subirós i
Simona Levi (13 de març). H
TAULES RODONES

García de Gomar i
el Liceu del segle XXI
3 El Gran Teatre presenta el nou director artístic
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

V

íctor García de Gomar, que
per encàrrec de la Comissió
Executiva del Gran Teatre
del Liceu substituirà a partir del pròxim 2 de setembre Christina Scheppelmann en la direcció artística del coliseu barceloní –ella deixarà l’entitat al desembre–, va comparèixer ahir per explicar les línies
mestres del projecte que va convèncer els qui es van encarregar de seleccionar-lo. Tot i que el seu nom sonava com a candidat ideal fins i tot
abans de l’estiu, García de Gomar,
fins ara adjunt a la direcció artística
del Palau de la Música Catalana, es va
imposar en un concurs públic a 15
candidatures.
Es va valorar la seva experiència
en la gestió cultural i artística i el
seu nomenament és «fruit d’una decisió unànime i que marca una nova etapa de transició progressiva
cap a un nou projecte», en paraules
del president de la Fundació del
Gran Teatre, Salvador Alemany.
/ Valentí Oviedo,
director general del Liceu, es va referir al perfil que es buscava, mostrant-se conscient que aquesta era
«la decisió més important» que ha
pres en aquest càrrec, perquè reafirmarà el relat que estan configurant. El perfil requeria «una persona amb una enorme capacitat de
PROJECCIÓ GLOBAL

treball en equip, a més que fos més
enllà de la música cobrint totes les
arts i el pensament, a part de coneixement i experiència, sense oblidar
la projecció global del Liceu».
García de Gomar va afirmar que
la seva intenció és la de «conjugar
tradició i innovació». «Volem el Liceu de la personalitat i definir una
personalitat com a entitat viva», va
afegir. Va explicar que el seu amor
per l’òpera va començar fa 30 anys,

El nou responsable
del coliseu té Àlex
Ollé, de la Fura
dels Baus, com
a assessor artístic
quan va veure al coliseu barceloní
«un Così fan tutte» que li va canviar la
vida i el va impulsar a ser cantant,
«aspiració que es va frustrar per no
tenir prou talent». Ara podrà viure
el món de l’òpera des de dins, però
des d’una altra de les seves arestes,
com a programador.
«En el meu projecte considero
fonamental una nova dinàmica,
perquè l’òpera sigui un art viu. El
Liceu ha de ser un espai de pensament; més enllà d’un teatre d’òpera, ha d’aspirar a convertir-se en un
centre cultural. L’òpera ha de do-
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nar sentit al món d’avui», va afirmar, remarcant, a més, que la seva
proposta «es basa en quatre pilars
fonamentals: el teatre, el programa
educatiu, el públic i la creació i
innovació».
Comptarà amb Àlex Ollé –de La
Fura dels Baus i avui un dels grans
directors operístics– com a assessor
artístic. La seva intenció és que «ajudi a introduir directors del país que
puguin debutar en el món de l’òpera». D’Ollé presentaran dues produccions ja estrenades i li n’encarregaran «dues més perquè estreni aquí».
García de Gomar pretén crear, afegeix, «una dramatúrgia amb la programació en el seu conjunt» i «continuar en la línia de grans veus, tan
pròpia d’aquest teatre». La idea és coproduir espectacles amb Madrid i
València i «mantenir viva la comunicació entre les arts».
CREAR NOVES ÒPERES / Per a García de

Gomar, «la creació de noves òperes
ha de ser una cosa normal» i apostarà per residències d’artistes plurianuals. La seva intenció és «revisitar el repertori amb una visió actual i donar espai al petit format
sense oblidar connectar els països
del Mediterrani i mantenir el cor i
l’orquestra com a ambaixadors de
la nostra cultura, reforçant la música de cambra i la simfònica», a més
d’impulsar la dansa de gran format.
És el Liceu del segle XXI. H

uin espai ocupa la fantasia en l’actualitat. Aquest
divendres s’estrena Glass,
la pel·lícula de M. Night Shyamalan que tanca l’atípica trilogia
completada per El protegido (2000)
i Múltiple (2016). És una obra immensa que planteja més coses
que, posem, el noranta per cent de
pel·lícules que s’estrenen cada setmana. Però, de totes, em quedo
amb la decisió del seu autor d’incorporar-hi –amb la saviesa, l’elegància i l’emoció que el caracteritzen– una reflexió (oberta) i dos diàlegs (un, entre els personatges;
l’altre, entre pel·lícula i espectador) sobre el paper que juga avui
la fantasia. No només em quedo
amb aquesta reflexió perquè la
formuli el director de Señales
(2002), que de fantasia en sap
molt: l’ha fet, l’ha renovat (diverses vegades) i l’ha pensat. Em quedo amb aquesta reflexió i aquest
diàleg perquè realment els sento
importants.

‘Glass’ de
Shyamalan mostra
amb lucidesa
les pors infantils
Em fa por que la fantasia, almenys tota, es mercantilitzi tant
que es torni rutinària, superficial i mecànica: ¿no hi ha moltes
pel·lícules que s’assemblen massa? I no parlo de qüestions estilístiques que acostumen a venir determinades per la tecnologia del
moment. També em preocupa
oblidar –en un moment obsessionat amb la realitat fins al
punt de distorsionar-la– la infinitat de coses que sempre ha aconseguit: reflectir de manera al·lucinant les pors de cada època,
permetre’ns fugir, evadir-nos,
quan més falta ens fa i ajudarnos a relacionar-nos amb el món.
En realitat, tota l’obra de Shyamalan va d’això últim i com ho
posa en relació amb la infància a
Glass és una cosa absolutament
magistral. No exagero si dic que
no veia una pel·lícula tan lúcida
i, d’alguna manera, agosarada
sobre la relació entre infància i
fantasia des d’E.T. (1982). I, sobretot, a risc que tot això soni
(potser ja estigui sonant) cursi,
m’aterreix que la fantasia deixi
de sorprendre’m. Glass parla de
tot això de manera orgànica.
Tant de bo Shyamalan, un dels
cineastes en actiu més connectats al seu temps, animi altres cineastes i teòrics a pensar la fantasia, perquè no se’ns escapi i entre els dits. H
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Una imatge històrica del Pare
Pelegrí de Tossa de Mar. DdG

La FRASE
De les moltes
coses que
s’han dit, que es diuen i
que es diran de la
nostra sardana, no s’ha
arribat mai a dir que té
el ritme de Catalunya»
 Santiago Rusiñol Prats.
Barcelona, 25 de febrer de 1861 Aranjuez, 13 de juny de 1931.

El misteri del Pare. Com és tradició, el nom del veí de
Tossa que farà de Pare Pelegrí es manté gelosament
guardat en secret ﬁns l’últim moment.

Diumenge se
sabrà qui és el
Pare Pelegrí 2019
Tossa de Mar reviu la tradició amb la caminada

de 80 quilòmetres ﬁns a Santa Coloma i tornar
Robert Roqué
GIRONA

■ Aquest diumenge i dilluns se
celebra el ritual de Sant Sebastià i
la nominació del Pare Pelegrí de
Tossa de Mar. El Vot del Poble comença a les set del matí del dia 
de gener, a Tossa de Mar. Acabada
la missa surt de la sagristia el Pare
Pelegrí, que mai ningú sap qui
serà; òbviament és un veí de Tossa, que enceta el seu camí. Les autoritats tossenques acomiaden el
Pare Pelegrí i els fidels que l’acompanyen. El protagonista rep el salconduit –document acreditatiu en
què l’Ajuntament sol·licita a les

autoritats civils i eclesiàstiques
que facilitin el pelegrinatge– i el
«durillo», una moneda d’or que
serveix, com a símbol, per pagar
els oficis religiosos que es fan a
Santa Coloma.
Abans de sortir del nucli urbà
de Tossa, el Pare Pelegrí fa una parada a Ca l’Avi. A mesura que el trajecte avança, més fidels s’afegeixen al pelegrinatge, durant el trajecte es resa el rosari i altres pregàries. Hi ha un punt emblemàtic: Terra Negra, límit del terme
municipal de Tossa i que dona entrada al terme municipal de Caldes de Malavella. El Pare Pelegrí
aplega totes les persones –amb el
crit «Ja hi sou tots?», repetit en tres
ocasions– i beneeix el poble i els
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presents amb tres senyals de la
creu mirant al mar.
L’altre punt significatiu del trajecte és el pont del Molí, un pas per
sobre una riera que permet, a l’organització, comptar quantes persones acompanyen el Pare Pelegrí. El dinar, amb una parada breu,
se celebra als Terrassos. L’arribada
del Pare Pelegrí a la capella de Sant
Sebastià de Santa Coloma es realitza, tal com diu la tradició, quan
es fa fosc. Ja a Santa Coloma es fa
una eucaristia per fer complir el
vot. A Santa Coloma s’espera el Pelegrí amb una ballada de sardanes.
L’endemà, la jornada també comença amb una missa. Un cop
acabada, els pelegrins inicien el
trajecte de tornada, de Santa Coloma a Tossa, que inclou diferents
punts de parada –fixos– que solen
coincidir amb els àpats. Els punts
són Mallorquines, l’esplanada del
Molí de Can Poch, la capella de
Santa Ceclina, Can Noguera, Can
Garriga, i Ca l’Aromí. La suma del
trajecte d’anada i tornada comprèn uns  quilòmetres.
A l’arribada a Tossa, el reben les
autoritats locals i es fa una processó per la població. L’endemà s’enceten els actes festius a Tossa amb
sardanes i balls.
Així, el Pare Pelegrí de Tossa de
Mar torna a complir el vot ancestral que, segons la tradició, manté
la població lliure de la pesta des
del segle XV. Una de les peculiaritats d’aquesta tradició és el secretisme que envolta el nomenament
del pelegrí, que ha de ser veí de
Tossa. L’escollit manté el secret
fins al mateix matí.
Per als tossencs, aquesta és una
tradició molt respectada que se
celebra des de fa més de  anys,
un acte de recolliment i de devo-

ció religiosa. Les persones que fan
el pelegrinatge ho fan empeses
per alguna promesa personal.
Molts van descalços i pateixen
durant l’itinerari, que es fa resant
el rosari durant tot el trajecte. No
és ben bé una festa popular.
Qui va a seguir el Pelegrí de Tossa pot ser creient o no, només es
demana respecte per la tradició i
per les persones que la segueixen.
Al segle XV, Tossa de Mar va iniciar una tradició religiosa que s’ha
mantingut viva fins avui. Al voltant
de l’any , Sant Sebastià va
guarir el poble de la pesta, i Tossa
va enviar un pelegrí a Santa Coloma de Farners, a la capella dedicada a aquest sant, com a mostra
d’agraïment per la gesta.

MOR JOAN GUINJOAN
El compositor Joan Guinjoan
morí l’  de gener. Ha estat un dels
compositors clau en l’evolució de
la música simfònica contemporània. I al mateix temps és autor
d’una obra lliure per a cobla titulada Arrels. Aquesta obra per a cobla es va estrenar l’any  al Palau de la Música Catalana. Va ser
a través de la Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona, en el marc del cicle Cobla, Cor i Dansa al Palau.
La figura de Guinjoan és essencial en la música simfònica d’avui
dia al nostre país. Va introduir els
corrents musicals avantguardistes
dels anys . És autor de simfonies, música de cambra i música
vocal, un concert per a clarinet, un
concert per a acordió, diverses
obres musicals de diversos estils i
l’òpera Gaudí, que es va estrenar
al Liceu el . També va ser fundador i director del Centre de Documentació i Difusió de la Música
Contemporània de l’Ajuntament
de Barcelona.
Centres musicals d’arreu del
món el van convidar al llarg de la
seva trajectòria com a artista convidat i va rebre múltiples distincions, com el Premio Nacional de
la Música del Ministeri de Cultura
espanyol, el ; el Premi Nacional de Música de la Generalitat de
Catalunya, el , o la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el . La seva figura
s’iguala per tant a d’altres grans
músics i compositors de la nostra
història que, amb el reconeixement internacional, van mantenir
el lligam amb la música tradicional catalana, especialment la cobla, i hi van dedicar, com a mínim
una peça, sorgida del seu geni
creatiu.

LA SARDANA DE L’ANY
Els cap de setmana de dissabte

 i diumenge  de gener, i dissabte  i diumenge  de febrer, se
celebraran les Repesques del
Premi Popular de la Sardana de
l’Any. Així, les  sardanes no guanyadores que hagin obtingut el percentatge de vots més elevat respecte la sardana guanyadora de la
seva eliminatòria de la a fase
s’enfrontaran aquests caps de setmana.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 14690

TARIFA: 1014 €

E.G.M.: 119000

ÁREA: 195 CM² - 16%

SECCIÓN: VALENCIA

18 Enero, 2019

DES DE L’ANDANA
MANUEL CASAÑA
TARONCHER

DE FEM I
CLASSES DE
FEMATERS

L

a veritat és que estem
canviant apressa lo que
adés conservàvem anys i
anys. Fins les modes duren manco o és que hui se canviem més, que tot podia ser. El
cas és que, abans, quan una família tenia molts fills, la roba dels
majors passava als menuts, foren
chiquets o chiquetes, puix mentres el trage o falda els cabera
s’usava. Tot lo més que podia passar és que els resultara un poquet
llarc o curt. Per això, tenia la
mare a punt, tisores, fil, didal i
agulla per a cosir. Ara, com els desfilarchos en faldes i esgarrons en
pantalons està ben mirat, fins es
compra roba nova i s’esgarra, i
tant el ric com el pobre se la posen. Abans, si veïes a u portant
pantalons apedaçats dies: ‘pobret’.
També, encara que se tira
molt als contenedors, veus, a sovint, qui allí busca cosa per a pegar algún que atre mòs. Perque
s’encontren en pans, hortalices,
fruites, conserves i demés menjars que ahir no se tiraven al poal
del fem si no al corral a on hi havia animals que, en vore a l’ama
de casa portant plat en la mà,
s’escarotaven: gallines, galls, pollets, conills; o el porc que lo mateix se menjava sobres de l’arròs
de la paella, que una carabaça,
que baïnes de faves en deler. Tot
lo que es tirava pel corral era
benvingut i agraït entre
grunyits, cacarejos i quiquiriquics. En la capital, solia passar
pel carrer el femater qui en carro
arreplegava lo que l’ama de casa
li solia donar. Hui, ne tenim
molts. Uns van en camió; atres, a
peu en carret de mà i agranen,
més els que motorisats arruixen
o escombren; pero aixina i tot,
els jardins com els carrers patixen falta de netea. ¿Serà perque
tenim pocs en granera i manco
camions arruixadors, o perque el
ciutadà va perdent l’educació i
tira a terra papers i pots? ¿O es
que els farà falta fer algún ‘màster’ als agranadors per a que
s’agrane millor, o als amos/ames
dels gossets que no sempre s’enrecorden d’arreplegar lo que els
cau vora rabo als seus gossets?
Pero lo que veig i massa són fulles per allà on hi ha arbre plantat. En canvi m’he sorprès de
vore a l’especialiste agranador
que hi ha pels jardinets del Palau
de la Música que sols arreplega
en unes pinces i un saquet paperet a paperet i puntes de cigarrets. I tot lo demés li ho deixa
ací i allà temps per a que vosté
ho veja sense presses.
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L’ambiciós horitzó del nou director artístic del Liceu

Víctor García de Gomar, ahir al matí
a l’escenari del Gran Teatre del
Liceu, minuts abans de la presentació a
la premsa escrita ■ JOSEP LOSADA

Víctor García de Gomar vol situar el teatre d’òpera al món, convertint la Rambla
en un centre de reflexió cultural per al públic on conflueixin totes les arts

Liceu imprescindible
Jordi Bordes
BARCELONA

El Liceu ha de tenir “gana i
imprudència”. Són dos
dels elements que demostren l’ambició del projecte
artístic de Víctor García
de Gomar, que ahir es va
presentar a la premsa. El
director del Palau de la
Música (que abans havia
passat per l’Auditori de Girona) s’integrarà al Liceu
al mes de setembre. Té un
contracte per quatre anys
(i prorrogable dos cops, a
dos anys). Aquests mesos
treballarà, conjuntament

amb Cristina Scheppelmann, que ja ha tancat la
temporada 2019/20 i té
molt avançat el cartell del
2020/21. El Liceu ha de
marcar unes fites imprescindibles per a espectadors de tot el món. Es farà gradualment, en funció
de la disponibilitat de recursos i que es vagin trobant complicitats que, per
ara, s’augura que seran
múltiples i variades. D’entrada, s’ha fitxat Àlex Ollé
(cofundador de La Fura
dels Baus) com a assessor
artístic, i hi haurà encàrrecs a Sir John Eliot Gardi-

ner, Teresa de Keersmaeker, Jaume Plensa o Bill
Viola.
El president del patronat de la Fundació del Liceu, Salvador Alemany,
celebra que hi hagi un
rumb clar. “No està garantida la velocitat però sí la
coherència” en la seva
aplicació, afirma. Efectivament. García de Gomar
demana temps per anar
implantant el seu projecte. No es tanca a res: es pot
plantejar reincorporar la
sarsuela o els lieds a la programació, però també s’ha
de valorar com donar pre-

sència a les òperes de nova
fornada o relectures
“d’avui” de les obres del repertori més clàssic. Les accions i exposicions plàsti-

Àlex Ollé
estrenarà dues
òperes i ajudarà
els directors de
teatre a fer el salt
a l’òpera
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ques que s’emparentin
amb les produccions, poden ser dins del Liceu (Saló dels Miralls, Foyer...) o
bé en altres equipaments
de la ciutat. El Liceu ha de
ser un punt de trobada de
les arts, amb l’òpera com a
convocant.
Per què contactar amb
Àlex Ollé? Per una banda,
per garantir dues produccions d’òpera (es podria
comptar amb la suma del
Real dirigit per Joan Matabocsh i el del Palau de les
Arts que dirigeix Jesús
Iglesias Noriega). També
s’acolliran dues produc-

cions internacionals, ja estrenades, que va dirigir
Ollé. L’altra feina del fundador de La Fura dels
Baus és aportar el seu coneixement als directors
d’escena de Catalunya als
quals es proposi debutar al
Liceu. Aquest monitoratge de nous talents també
prendrà forma a través de
l’Opera Studio (un espai
per fomentar un nou planter de cantants que, més
endavant, també podria
servir per completar la fitxa artística).
El nou director artístic
té clar aprofitar els valors
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Un canvi generacional inclusiu
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Gran Teatre del Liceu fa el
canvi de director artístic,
pràcticament coincidint amb
el de L’Auditori (Robert Brufau va ser nomenat recentment). És de suposar que
també caldrà convocar un
nou responsable artístic per
al Palau de la Música, que
substitueixi García de Gomar.
Els tres principals equipaments musicals de Catalunya
es rejoveneixen amb uns gestors nous. Aquests tenen una
notable connexió entre ells.
Joan Oller, director general
del Palau de la Música, va voler ser ahir a la presentació
del projecte de García de Gomar. Amb el director general
del Liceu (Valentí Oviedo) admetien que la relació s’enfortirà amb aquesta nova incorporació. El fet que en aquesta
constel·lació també siguin
pròxims Matabosch (director
artístic del Liceu fins que va
accedir al Real, el 2013) i Iglesias Noriega (director artístic,
des d’aquest juliol, al Palau de
les Arts de València) demostra que és un “temps d’oportunitats”, afirma Oviedo.
També és encoratjador

veure com Josep Pons o Àlex
Ollé se sumen a aquesta
aventura, d’una generació
més jove, amb la voluntat
d’acollir i ajudar les noves
veus a no col·lapsar en aquest
difícil gènere. El canvi generacional es produeix de manera
natural i inclusiva, sense que
una negui l’anterior (un fet
habitual en la història del teatre a Catalunya, desgraciadament).
El Liceu seguirà comptant
amb grans noms de la lírica
(un dels ítems que es demanaven en el concurs, en què
van quedar 16 finalistes), però
supera els cartells dels anys
setanta, en què els dominaven
els cantants, o els dels noranta, en què era la direcció d’escena (de Bieito o d’Ollé, per exemple) la que reclamava un
nou estatus al teatre. Ara, confia García de Gomar, arriba el
Liceu de la personalitat, en
què s’anirà confluint (des de la
revisió de què significa ser
Mediterrània, i com es renova
l’espectador que només vol
reconèixer el que vol veure i ha
perdut l’interès a conèixer
propostes noves). Sedueix.

de l’equip del Liceu. I, per
això, compta amb la vàlua
de Josep Pons, que ha de
permetre projectar tant el
cor com l’Orquestra del Liceu, com ara amb gravacions o programant música de cambra.
Aquesta necessitat de
despertar nous talents, de
convidar el públic a tenir
curiositat per les noves
produccions i d’investigar
quin pot ser el públic
d’aquí a mig segle no oblida la història del Liceu, de
mantenir la tradició de
grans òperes i grans cantants. El director general
de Liceu, Valentí Oviedo,

celebra que l’aposta per
aquest nou Liceu (“suposarà un esglaó més de la
història del teatre”) sigui
per tenir una personalitat
amb una volguda petjada
internacional.
Fa 30 anys que García
de Gomar va decidir que
seria cantant d’òpera, després d’assistir a una sessió
de Così fan tutte al Liceu.
Des de llavors, ha estat
sempre lligat a la música
fent algun rol en òperes, i
darrerament, des de la seva gestió. Al Palau de la
Música –recordava ahir–
hi va accedir en el moment
post-Millet, en què hi havia molta desconfiança en
la seva gestió. Ha reeixit
amb una fórmula d’èxit
que ara vol traslladar al Liceu entenent que tot teatre ha de tenir una personalitat i ha de plantejar
preguntes al públic, des
d’un projecte sòlid (amb
grans cantants i directors). Ha de fer-se un lloc
en el món líric amb accions que siguin valorades
com a imprescindibles. ■

Plensa, Gardiner
o Keersmaeker
se sumaran
artísticament a
la nova etapa
del Liceu
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MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

Víctor Garcia de
Gomar, el nuevo
director artístico
del Gran Teatre
del Liceu, ayer, en
el escenario del
histórico coliseo

Un Liceu que quiere innovarse
Víctor García de
Gomar presenta las
líneas generales de su
dirección artística del
coliseo barcelonés
Víctor Fernández- Barcelona
Pese a que no tomará posesión de
su cargo hasta el próximo 2 de
septiembre, Víctor Garcia de Gomar ya está trabajando en su
proyecto como director artístico
del Gran Teatre del Liceu. Quien
será sustituto de Christina Scheppelmann presentó ayer su propuesta para el coliseo barcelonés,
un programa que se sustenta en
cuatro ejes fundamentales: teatro,
programa educativo, público e
innovación.
Un emocionado Garcia de Gomar explicó ayer que su llegada
al Liceu supone el punto álgido
de «una historia de amor que
empezó hace treinta años, cuando vine aquí a ver una representación de “Così fan tutte” y deseé
ser cantante de ópera. Llegar
aquí es como acabar de unir todos
los puntos».
Su intención es convertir el
Liceu en un «espacio de reflexión» en el que abrir un «debate profundo» sobre el papel del
arte, además de ser «un centro

cultural con capacidad de transformar a las personas» y con una
programación que «dé sentido al
mundo de hoy».
Para el nuevo director artístico
del Gran Teatre del Liceu dos de
las claves de su proyecto es el fomento de la creación y la innovación de la temporada primera
que dirigirá Garcia de Gomar, es
decir, la 2019-2020. La nueva dirección artística quiere poroponer una mirada que vaya mucho
más allá de la propia narrativa de
la música y de la ópera, permitiendo una mirada de 360 grados
en la que también tengan espacio
otras artes. «El teatro debe ser
más sensible y reactivo cpm su
entorno y debe proponer una
programación para todos», dijo.
En la propuesta de Garcia de
Gomar se incluye la creación de
la residencia de artistas ilustres,
ya sean directores de orquesta,
artistas visuales o compositores,
que podrán desarrollar un programa artístico, gráfico, plástico... Para ello será fundamental
la participación de Àlex Ollé
como asesor artístico, además de
una mesa de diálogo en la que
estarán el director general del
Liceu Valentí Oviedo y el director
musical Josep Pons, quienes
respaldaron ayer con su presencia a quien es el nuevo responsable de la dirección artística del
coliseo.
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El decisivo papel de Àlex Ollé como asesor
de Garcia de Gomar
RTVE

El nuevo director artístico contará con el apoyo de
Àlex Ollé como asesor artístico y que fue deﬁnido ayer
como «referente internacional». Ollé, en palabras de
Garcia de Gomar, dirigirá en la sala cuatro coproducciones –dos de ellas nuevas entre el teatro del Liceu y
otro centro, y dos reposiciones de Ollé inéditas en
Barcelona–. Además se encargará de un «mentoring» a jóvenes directores de escena dentro de Opera
Studio. Sobre lo que serán los honorarios que recibirá
Ollé, Valentí Oviedo avanzó que en estos momentos
se está negociando y que lo que percibirá por sus
óperas irá según el «precio de mercado», mientras
que por su asesoría, la cantidad «es muy pequeña
para lo que supone este personaje».

Otro de los proyectos destacados es el denominado Opera
Studio, que Garcia define como
una suerte de «incubadora».
Respecto al repertorio que
Garcia de Gomar quiere programar, avanzó que su intención es
que haya un «equilibrio» entre
piezas clásicas y de nueva creación, intentando encontrar nuevos públicos, con creaciones interculturales, sin olvidar que
Barcelona es una ciudad mediterránea.
Tampoco dejó pasar que hay
que reivindicar el pasado y que el
teatro debe aspirar a mantener
los momentos históricos protagonizados por figuras como Pau
Casals, Maria Callas, Igor Stravinsky o Montserrat Caballé.
En cuanto al papel que puedan
tener tanto el coro como la orquesta en esta nueva etapa, el
director artístico los quiso calificar como los «embajadores» del
gran coliseo barcelonés. Asimismo sostuvo que deben situarse en
el «centro de la vida artística»,
bajo el liderazgo de la batuta de
Josep Pons.
La danza es otro de los géneros
que tendrá su peso en la programación de García de Gomar,
quien, igual que ha hecho en el
Palau de la Música, es partidario
de que las diferentes artes interactúen.
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VICTOR
GARCiA
DEGOMAR
Nuevos aires de
experimentacidn
en el Liceu
~, Vieneavaladopor los
maestros Gustavo Dudamel,JohnEliot Gardiner y JohnAdams.Tras
su buenhacer en el Palau de la Mfisica,Garcia
de Gomar
dirigir~ el buqueinsigniade la mfisica catalana. Y promete
una sacudidaen la 6pera tradicionaly acercar
el g6neroa nuevospfiblicos. E1 furero Alex
Ol16 ser~ uno de sus
asesores.
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DIVENDRES, 18 GENER 2019

vaig començar a escriure jo també
ho feia d’esquena al públic. I em
trasllada a un recital de Miles Davis
a què vaig assistir quan era jove, al
Palau de la Música, on el trompetista va actuar d’esquena al públic,
amb la consegüent enrabiada dels
espectadors”.ElretratdeRichterés
com la porta d’entrada d’aquesta
selecció i del relat que l’acompanya,
Cabinet d’amateur. An oblique novel, un relat fet ex professo. Per l’escriptor, aquesta obra de Richter
reflecteix l’ambigüitat de l’experiència, i també la presenta com un

Entre els sis artistes
escollits per a
la mostra hi ha
Miquel Barceló, Dora
García i Carlos Pazos

FUNDACIÓ LA CAIXA / EFE

Enrique Vila-Matas, al costat d’una tela de Richter. A la dreta, autorretrat de Carlos Pazos, que també forma part de l’exposició de la Whitechapel

Vila-Matas tria obres del fons de La
Caixa per a la Whitechapel de Londres
L’escriptor barceloní crea un relat sobre el seu gabinet d’amateur de l’art
JOSEP PLAYÀ
MASET
Londres
Enviat especial

Quan a l’escriptor Enrique VilaMatas li van oferir la possibilitat de
triar entre un miler d’obres de la
col·lecció d’art contemporani de la
Fundació La Caixa per a una exposició a Londres, va decidir aplicar el
mateix criteri que quan fa deu anys
es va haver de canviar de pis i es va
haver de desprendre de la meitat
dels llibres que tenia. Escollir les
obres que l’atreien a primera vista,
de manera gairebé inconscient, les
que el connectaven amb certes
emocions, com si hi hagués un fil
que les unia al seu propi passat. I va
seleccionar sis obres, que són les
que ara s’exposen a la Whitechapel
Gallery de Londres durant tres mesos i sobre les quals ha escrit un text
que les interrelaciona entre elles i
amblasevapròpiaactivitatliterària.

DIVENDRES
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privada el 1908 va decidir fa deu
anys dedicar una de les seves sales
–no té col·lecció permanent– a
exposar obres d’altres col·leccions i
museus. I és la primera vegada que
es convida una institució espanyola, malgrat que al seu historial la galeria té l’honor d’haver estat la primeraquevaexposar,el1939,elGernika després que s’exhibís a París.

 El 1985, quan encara no hi

havia ni el Macba ni el Museu
Reina Sofia, La Caixa va començar una col·lecció d’art
contemporani amb la compra
d’una obra de Joseph Beuys.
Des d’aleshores, aquest fons
s’ha anat ampliant, i en
aquests moments disposa de
1.006 obres entre pintura,
escultura, fotografia, ins-

tal·lacions i audiovisuals.
En total, hi ha representats
414 artistes, dels quals un
54% són internacionals. Atès
que no hi ha una exposició
permanent, això facilita els
préstecs, i també s’han organitzat 165 exposicions: 76 en
centres dels CaixaForum,
i la resta, com aquesta de la
Whitechapel, en altres mu-

21 H

21 H

DIRECTOR

Coral de la URV
Cor de la FCEC
Sara Blanch, soprano
Flavio Ferri-Benedetti, contratenor
Toni Marsol, baríton
WWW.ORQUESTRACAMERAMUSICAE.COM
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seus. Entre les últimes compres del 2018 destaquen peces d’Antoni Muntadas, Lúa
Coderch, Isa Genzken i Carlos Bunga. A aquest fons
s’afegeix la col·lecció Testimoni, més centrada en
artistes joves, la col·lecció
Anglada-Camarasa i la
col·lecció d’obra gràfica, adquirides fa uns quants anys.

JOSEP
CABALLÉ
DOMENECH
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L’eix de la selecció de Vila-Matas
és l’oli I.G. (1993), un retrat de Gerhard Richter on apareix una dona
d’esquena, com si contemplés al
fons un quadre de Rothko, o almenys això és el que intueix l’escriptor barceloní, que també s’interroga sobre la pintura. “Aquesta
obra em remet als meus inicis
–explica Vila-Matas–, perquè quan

Una col·lecció de 1.006 obres i 414 artistes

DISSABTE

GENER
2019

TEATRE

Elprojecteformapartd’unasèrie
dequatreexposicionsquelaWhitechapel dedicarà durant un any i mig
a la col·lecció de La Caixa. I per això
haconvidatquatreescriptorsaconvertir-se en comissaris d’art accidentals. Després de Vila-Matas vindran Maria Fusco, Tom McCarthy
i Valeria Luiselli. Aquesta galeria
londinenca creada per iniciativa

homenatge a Georges Perec 40
anys després de la publicació del
seu llibre Un cabinet d’amateur.
Darrere d’aquestes imatges que ens
impacten hi ha “un fil secret que les
relacionaambelpassat”,iamblaseva pròpia biografia literària.
A la tela de Richter la model és
una altra pintora, Dominique Gonzalez-Foerster, amiga i col·laboradora de Vila-Matas, de qui s’ha seleccionat per a la Whitechapel una
video-instal·lació de 15 minuts titulada Petite (2001). En aquesta obra,
una nena, en una habitació vidrada,
veu com apareixen figures fantasmals a les parets. És el joc de les
presències reals als retrats. Una altrapeçaqueenllaçaambaquestabiografia sentimental és la fotografia
Milonga (1980), de Carlos Pazos, un
autoretrat a la barra del saló Cibeles
de Barcelona, “que, de fet, és una
ficció sobre la suposada crisi que
vivia l’artista quan va fer 30 anys”.
Un altre referent és Une poignée
de terre (1989), de Miquel Barceló,
un oli que expressa la seva “proximitat a la terra”, com una fotografiaaèriad’AndreasGurskysobre
Tebas, est (1983), que per la seva
semblança indueix el comissari a
relativitzar el paper de la proximitat. I l’última obra escollida és el
vídeo La lliçó respiratòria (2001), de
Dora García, en què es veu com una
professora ensenya a una nena a
respirar com si dirigís una orquestra, i d’alguna manera es pot interpretar com una peça sobre l’obediència. Vila-Matas confessa una
vocació extrema per “aliar-se amb
les forces inesgotables de la dissidència”. I per aquesta via podem
intuir el perquè de la seva elecció.
La pintura i els pintors han format
partdelmónd’aquestescriptor,que
ahir mateix anunciava que a l’abril
publicarà una nova obra: Esta bruma insensata.

MITJÀ OFICIAL:
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Víctor Garcia de Gomar fotografiat ahir al Liceu

Garcia de Gomar aposta
per un Liceu que sorprengui
El director artístic tindrà com a assessor Àlex Ollé, de La Fura
JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Liceu vol recuperar impuls. En
poc més de dos anys, ha canviat de
president, de director general i, ara,
de director artístic: Víctor Garcia de
Gomar, que ocupava el mateix càrrec al Palau de la Música, aterrarà el
2 de setembre al coliseu de la Rambla. I ahir va presentar les línies
mestres del seu projecte: “Hem de
reviure l’impuls dels setanta, quan
teníem els grandíssims cantants,
Caballé,Carreras,Aragall...Després
va arribar la fornada de grans directors escènics, La Fura dels Baus, Calixto Bieito... I ara toca el Liceu de la
personalitat”, va explicar.
La personalitat significa un Liceu
que, va dir, combini tradició i innovació, una bona dosi d’humanisme i
que sorprengui en el sentit que donaven a aquesta paraula els antics
grecs: incorporant el desig d’aprendre. Garcia de Gomar vol que sigui
un veritable centre cultural en què
l’eix central sigui l’òpera. Una institució “viva en què hi ha d’haver una
dosi de caos i s’ha de convidar a passar-s’ho bé, jugar, pensar i créixer”.
I tot treballant conjuntament no
nomésamblarestadel’equipdelLi-

ceu, sinó també amb un assessor
principal de luxe en matèria escènica, Àlex Ollé, de La Fura dels
Baus, del qual, a més a més, es pròxims anys es veuran quatre muntatges operístics. I és que Garcia de
Gomar assenyala que el model
de gestió de l’òpera està en certa decadència: “El repertori ha evolucio-

LES CLAUS

1

“Si l’òpera és una mentida que
explica la realitat, necessitem acostar
aquesta mentida al màxim al món
d’avui, que parli del món d’avui”.

2

“El públic ha evolucionat en els
gustos i en la manera com s’acosta a
l’òpera. Si abans volia conèixer, ara
vol reconèixer repertori, sentir-se
segur. Hem d’ajudar a fer que vulgui
continuar coneixent”.

3

“El Liceu està cridat a ser un espai
de reflexió que obri un debat profund
sobre el paper de l’art en la societat i
el de l’òpera avui. El Liceu té vocació
de ser no només un teatre d’òpera,
sinó també un centre cultural amb la
capacitat de transformar persones,
com em va passar a mi”.

P.17

nat poc, les estrenes són escasses i
marginals i el públic es redueix i envelleix. Si l’òpera té una oportunitat
de futur és parlant dels temes d’avui
a la gent d’avui. Actualitzar els arguments i les posades en escena serà
essencial”.
En aquest sentit, proposa d’aprofitar “l’alineació amb Jesús Iglesias
a València i Matabosch al Teatro
Real per coproduir cada any o cada
dos amb directors teatrals molt coneguts com Barrie Kosky, Klaus
Guth, Simon Stone o Stefan Herheim, que faran que el públic i el
món ens miri”. No oblida la nova
creació, i cita John Adams o Nico
Muhly, i explica que el foyer tindrà
“un rol significatiu per a nous formats, exposicions, petites obres de
cambra, estrenes contemporànies o
performances inesperades”. Aposta, a més a més, per crear una Opera
Studio per formar els futurs professionals. Per Josep Pons, director
musical del Gran Teatre, s’acaba el
model de “colossos” dirigint els
teatres d’òpera, “gestors culturals
plenipotenciaris que agrupaven
múltiplescàrrecs:elLiceuhohavist
apostant per un model d’equip
en què un més un no són dos, sinó
tres o més”.

a un dia i mig
bitrària de s
ocupa un es
dats per exp
buir-ho a la perversa
fugiar-nos en una coa
prudent. Podem, tam
tat desmenteixi les a
procedimental i comp
cies per multiplicar
l’òptica de qui, sense
mit que les decepcion
tructura que es vanta
nom de ves a saber qu
posta i estímul de l’ad
¿On són Iceta, Ar
afirmen que actuen e
què no posen el seu cà
gència d’explicacion
s’amaguen darrere d
territori de la incomp
interpretació basada
vegada que passa, po
d’un accident. Per de
ha hagut una constan
nicació i, en comptes
veritat i a cada verita
a la discòrdia elector
que l’argumentació.
una carambola
que va establir
que el govern de E
Rajoy havia sigut el gran obs- v
tacle per a una s
distensió territorial, el socia- s
lisme i els seus
aliats s’han omplert la boca de bon
bons propòsits no pa
legats del govern, her
tada que només canv
dignifiquin? Sense or
zació anònima d’un
(el relat de l’alcaldess
altra versió, és un ex
tura democràtica), la
na cap a l’opinió i es t
(igual que en altres m
més sensacionalista
sectàries del Govern
des industrials fabric
Però si el socialisme
pretén fer creïble el
la legalitat estatutàri
tunista. Ha de tenir u
ments com aquest no
propaganda sinó per
pulsa de molts ciutad
votar tenim menys po
ens representi.
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GARC|ADE GOMAR
DIRIGIR.~, AL LICEU CONEL FUNDADOR
DE LA FURADELSBAUS
El futuro director art(stico del GranTeatredel Liceu,V(ctor Garc(adeGomar,
queasumir~el car~o
el pr6ximo2 deseptiembre,anunci6ayer queincorpomrd
comoasesorart~stico a ~,lex 011~,
fundadorde la Fumdels Baus,quiendirigird ademds
cuatmbperasdurarrte los prbximosa~os.
GardadeGomar,
actualdirectorart~stico adjurrto del Palaudela Mdsica-en la foto, ayer,enel
escenariodel cosooperfsticobarcelonds-,explicbquesu objetivo es trabajar enequipopara
convertirel Liceuenun "espaciodereflexibn", connuevas
ideasy visionesdisruptivas.
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DE LA PUNTA AL TALÓN
MÚSICA CRÍTICA
José Doménech Part
VALÈNCIA

Sociedad Filarmónica
de Valencia

PALAU DE LA MÚSICA (VALÈNCIA)

 Obras de Mozart, Schubert, Ysaÿe,
Tchaikovsky y Sarasate. Intérpretes:
Ellinor D‘Melon, violín y Alina Artemyeva,
piano

S

encillamente espléndido
resultó el debut de la violinista Ellinor D’Melon (Jamaica, ) y de la pianista
ucraniana Alina Artemyeva

(Kiev, ), ante los socios de la
SFV.
A pesar de que el programa
resultara un tanto breve, bastaría su interpretación de la «Sonata para violín solo nº , en mi
menor», del belga Eugène Ysaÿe, para certificar que la jovencísima artista domina -o mejor dicho, doma- su instrumento con
una maestría veterana. Si bien
su sonido aún no es todo lo
grande que seguro será en el futuro, desde el talón a la punta
maneja su arco son una ductilidad pasmosa, ofreciendo todos
los efectos (stacatto, saltato,
martellato o tremolo) para llegar
al virtuosismo ejemplar sobre
las dobles cuerdas y los acordes
de cuatro notas, sin dejar de vis-

LEVANTE-EMV

Ellinor D’Melon.
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ta los matices logrados en los
pizzicati en ambas manos y en
las diversas dinámicas de cada
partitura.
Las «Seis sonatas para violín
solo» (), de Ysaÿe fueron escritas en un fecundo momento
de madurez, dejando atrás sus
primeras obras ancladas en las
aguas del último romanticismo.
El gallego Manuel Quiroga (que
tocó en la SFV con Iturbi al piano) hacía de ellas una verdadera
creación y la versión de D’Melon
fue electrizante.
Pero antes, la violinista dio
dos hermosos ejemplos muy
distantes entre sí: la «Sonata
nº en sol mayor», de Mozart y
el «Gran Dúo en la mayor,
Op.» de Schubert. Momentos y, por supuesto, estilos distintos del repertorio de cámara
vienés que fueron vehículo para
que ambas artistas dejaran pa-

tente su calidad de fraseo. La excelente escuela de la pianista
ucraniana apoyó con seguridad
a su colega, controlando, desde
el pedal, algunos excesos de volumen del teclado que en, ocasiones, velaba las sonoridades
de esa joya de Guadagnini de
¡! Con la «Meditatión
Op.», de Tchaikovsky, ambas
artistas llegaron a emocionar al
atentísimo auditorio.
Para finalizar, dos de las menos conocidas -y agradecidaspiezas del navarro Pablo de Sarasate, «Introducción» y «Tarantella», en las que no desaprovecharon su brillante pirotecnia.
Como bis, a capella, D’Melon
obsequió una versión de orfebrería de la conocida canción
popular «Yankee dooble», arreglada por el también belga
Vieuxteps, triplicando bravos y
ovaciones. Supo a poco.
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Les Arts busca
a los gestores
culturales de
la ciudad para
rejuvenecerse
«NECESITO SABER LO QUE
HA FUNCIONADO Y LO QUE
NO EN VALÈNCIA», EXPLICA
SU DIRECTOR ARTÍSTICO P 50
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Les Arts busca sinergias jóvenes
 El nuevo director artístico del coliseo, Jesús Iglesias, inicia reuniones de trabajo con las caras visibles de la cultura valenciana
 La próxima semana se entrevista con el director adjunto de teatros, Robert Garcia, interesado en el proyecto «Habitem el Rialto»
CARLA MELCHOR VALÈNCIA

n El nuevo director artístico del
Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, quiere «sumar sinergias»
con los gestores culturales valencianos. Es por ello que desde que
se incorporara a la plantilla del coliseo -hace escasas semanas- no
ha parado de sumar citas con la
palabra «reunión» en su agenda.
El próximo jueves intentará trazar
un puente con las artes escénicas
a través de una reunión con Roberto García, director adjunto de
l’Institut Valencià de Cultura
(IVC). «Es una primera toma de
contacto y una oportunidad para
saber lo que se está haciendo en la
ciudad», explicó ayer Iglesias a Levante-EMV.
Según comentó ayer el propio
Roberto García en la presentación
de la nueva producción del IVC,
Iglesias se ha interesado por el
proyecto «Habitem el Rialto»,
creado para fomentar la asistencia
de público joven al teatro. «Cada
vez que voy al Palau de la Música
a ver un concierto compruebo que
la media de edad del público es
muy alta. Y yo me pregunto: ¿dónde está el recambio de esta generación que suele acudir a los teatros y a los auditorios? Me preocupa muchísimo», confesó García,
impulsor del proyecto. La iniciativa ha involucrado a centros educativos como el IES Luis Vives o el
IES Barri del Carme, que llegan a
dirigir tertulias tras las representaciones de cada obra y asisten a los
encuentros con los actores en el
Principal.
El conseller de Cultura, Vicent
Marzà, mencionó «Habitem el
Rialto» como una de las causas del
aumento de espectadores en el
teatro de la plaza del Ayuntamiento durante el primer trimestre de
la temporada.
«Necesito saber lo que ha funcionado y lo que no en esta ciudad», señala Iglesias, quien asegura que «de momento no existe ningún proyecto en marcha». «Puede
darse el caso de que algunos proyectos que tenemos en mente ya
se estén gestando por otro sitio.
Ante esa situación, podríamos
unir fuerzas», señala el director artístico de Les Arts, quien fuera
coordinador artístico del Teatro
Real de Madrid y director del departamento artístico de la Dutch
National Opera & Ballet de Ámsterdam.
Iglesias recalca que la voluntad
de colaboración es mutua entre
todas las instituciones. «Quiero
que haya una mayor conexión en-

tre Les Arts y la sociedad. Es por
ello que hay que ampliar la base
social del coliseo, y eso requiere
trabajo e intercambio de esfuerzos
con las instituciones», explica Iglesias, quien ya anunció que su proyecto artístico pasaba por introducir otros géneros. «Les Arts no
debe ser solo concebido como un
teatro de ópera», dijo durante su
presentación en sociedad el pasado mes de octubre.
La intención de Iglesias es que
el espectador pueda ver en el coliseo tanto espectáculos de ópera,
zarzuela, musicales, conciertos sinfónico-corales y de cámara o músicas como el jazz, el
flamenco o la canción popular. Es

Hay que ampliar
la base social de
Les Arts, y eso requiere
trabajo e intercambio
de esfuerzos con otras
instituciones»
Necesito saber
lo que ha
funcionado y lo que
no en València»
JESÚS IGLESIAS NORIEGA

DIRECTOR ARTÍSTICO DE LES ARTS

El nuevo director
artístico del coliseo,
Jesús Iglesias Noriega.
M. A. MONTESINOS
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por ello que la duplicidad de programación con otros auditorios le
preocupa especialmente. Sobre
todo, desde que el Palau de la Música ha lanzando varias iniciativas
en marcha para ampliar el abanico de géneros («Palau Electrònic»,
«Emergents», «Menut Palau»,
«Rock, Pop…al Palau», «Jazz a poqueta nit»).
Sin director
Les Arts se quedará sin director titular en la presente temporada.
Roberto Abbado no renovará su
contrato para dirigir la Orquesta
de la Comunitat Valenciana
(OCV), algo que lleva haciendo
desde . El maestro milanés es
el último bastión en caer de la anterior etapa de Les Arts tras la salida de Fabio Biondi y la dimisión
del ex intendente Davide Livermore. Incluso Francisco Potenciano, una de las caras conocidas de
Les Arts como director financiero
y después como director general
con la creación del Patronato, ha
pasado a formar parte de otro proyecto. Actualmente, es gerente de
Las Naves de la calle Joan Verdeguer.
El próximo director artístico de
Les Arts se eligirá contando con los
músicos de la OCV. Pero no será
antes de .
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Zimmermann y
la OV interpretan
hoy el «Concierto
para violín» de
Mendelssohn
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n El Palau de la Música de València convoca hoy una nueva cita
del Ciclo Mendelssohn de la Orquesta de València y del maestro
Ramón Tebar, con un programa
en el que se podrá escuchar tres
obras fundamentales del compositor alemán, y favoritas del gran
público. Empezará el programa
con la obertura «La gruta de Fingal» y el célebre «Concierto para
violín», uno de los recitales para
este instrumento más aplaudidos
por el gran público, «de gran energía, técnica, melodía y optimismo», según el Palau, y que será interpretado por el concertista
Frank Peter Zimmemann.
En la segunda parte se interpretará la «Sinfonía nº  ‘Italiana’»,
«llena de melodía, colorido orquestal y motivos folclóricos italianos».
Zimmermann empezó a tocar
el violín con cinco años y estudió
con Valery Gradov, Saschko Gawriloff y Herman Krebbers. En la
presente temporada destacan sus
compromisos con la Filarmónica
de Berlín, la Sinfónica de Bamberger y la Orquesta Filarmónica
Checa, la Filarmónica de Nueva
York, la Orquesta Nacional Rusa,
Bayerisches Staatsorchester, así
como una residencia con Staatskapelle Dresde y Christian Thielemann, con conciertos en Dresde, Viena, Baden-Baden, Frankfurt, Hamburgo y el Salzburger
Osterfestspiele.
Ha ofrecido cuatro estrenos
mundiales de Lindberg, Matthias
Pintscher, Brett Dean y Read Thomas. Toca el violín Lady Inchiquin
de Antonio Stradivari de , cedido por el Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,
Kunst im Landesbesitz.
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El circo
Les Arts busca nuevos públicos
El nuevo director artístico del Palau de les
Arts, Jesús Iglesias Noriega, quiere «sumar
sinergias» con los gestores culturales valencianos. De momento, ya se ha interesado por los proyectos
que buscan acercar público joven al teatro
-como «Habitem el Rialto»- o abrirse a
otro tipo de músicas -como ha hecho el
Palau de la Música-.
Frío en el polideportivo de la Petxina
 En verano hacía calor en el polideportivo
municipal de La Petxina de València; ahora,
frío. La avería en el sistema de climatización que dura casi un
año ha provocado un descenso del 40%
de abonados. Los usuarios y trabajadores
acuden con mantas y estufas mientras esperan que se renueve el sistema.
Diot devuelve la magia a la Fonteta
 El base francés del
Valencia basket, Antoine Diot, levantó
grandes ovaciones el
pasado miércoles en
La Fonteta, con el público en pie, y recibió
también el apoyo unánime de sus compañeros. El preparador del equipo ha apostado sin dudar por el galo, llegado a València en la temporada 2015-16 y que ha regresado a lo grande tras recuperarse de
una lesión.

P.26

52

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52-53

O.J.D.: 66307

TARIFA: 14060 €

E.G.M.: 358000

ÁREA: 745 CM² - 70%

SECCIÓN: ESPECTACULOS

DIVENDRES
18 DE GENER DEL 2019

18 Enero, 2019

el Periódico

SELECCIÓ DEL FONS D’ART CONTEMPORANI DE L’ENTITAT

El gabinet
Vila-Matas

DAN WEILL

La Whitechapel Gallery exposa sis obres
triades per l’autor de la col·lecció de La Caixa
RAMÓN

Vendrell
LONDRES
Enviat especial

Enrique Vila-Matas creu que en
l’art regeix una llei universal que
tots apliquem amb criteri o intuïció individuals. «Una obra o ens
atreu molt o la rebutgem», diu. O
tot o res. Si bé més endavant es pot
canviar d’opinió. «Per exemple,
Mèxic em va horroritzar i quan vaig
tornar a Barcelona vaig sentir que
m’atreia poderosament. Però això
és una digressió».
El cas és que Vila-Matas va aplicar aquest expeditiu mètode per
triar sis peces entre les més de mil
que conformen la Col·lecció d’Art
Contemporani La Caixa. Amb el
catàleg a les mans, ni s’aturava en
les obres que no li provocaven una
fogonada instantània. «Fa 10 anys
vaig haver de fer neteja de la meva
biblioteca per una mudança i va
ser una cosa molt ràpida: aquest,
sí; aquest, no. Doncs el mateix»,
il·lustra.
Les sis elegides formen l’exposició Cabinet d’amateur, que s’ha
anomenat així en honor a la novel·la de gairebé el mateix títol de
George Perec que ahir es va inaugurar a la Whitechapel Gallery
del barri londinenc que li dona
nom. L’escriptor també hi va acudir. «La paraula curator em sembla

pretensiosa, i el seu treball, sovint,
també. Es pensen que l’important és
la seva visió. Jo crec haver fet el
contrari: només seleccionar sis
obres», assenyala.
Les obres en qüestió són I. G.
(790-3), de Gerhard Richter; Une
poignée de terre, de Miquel Barceló;
Theben, West, d’Andreas Gursky; Milonga, de Carlos Pazos; La lección respiratoria, de Dora García, i Petite, de
Dominique Gonzalez-Foerster.
A més de la selecció, Vila-Matas ha
escrit Cabinet d’amateur, una novel·la
obliqua, text que no és tant un catàleg
de la mostra, sinó, més aviat, un esbós de la seva biografia literària a partir de les obres exposades. És 100% Vila-Matas i un substanciós piscolabis
per als seus incondicionals mentre
esperen que a l’abril es publiqui Esta
bruma insensata, el seu nou llibre.
L’eix de l’exposició, que es pot
veure fins al 29 d’abril, és l’oli de
Richter, en què veiem una dona
d’esquena, tot i que també reclama
la nostra atenció la zona d’ombra.
«De la mateixa manera que el meu art
és una reflexió sobre la literatura,
Richter s’interroga en el seu sobre la
pintura», exposa Vila-Matas.
A Cabinet d’amateur, una novel·la
obliqua, text atapeït de referències
culturals, no podia ser de cap altra
manera, de Huysmans a Godard,
l’autor de Bartleby y compañía retrocedeix des d’aquesta obra de
Richter fins a un moment clau en la
seva manera d’afrontar l’escriptu-

33 Reflexiu 8 Vila-Matas, ahir, davant de l’obra de Richter, en l’exposició londinenca.

Peces de Barceló
i Richter, entre les
seleccionades per
l’escriptor per a la
mostra de Londres

ra: el concert de Miles Davis al Palau de la Música al qual va assistir
als 16 anys. El trompetista va tocar
d’esquena al públic i la gent –«tots
aficionats molt ortodoxos en aquells
dies franquistes»– es va sentir ofesa.
Molt ofesa. Vila-Matas, al contrari,
va pensar que «simplement s’havia
girat per poder quedar-se tot sol
amb si mateix i així tocar millor, més
lliure», escriu. Aquella actuació,
prossegueix, va ser decisiva perquè
s’iniciés en la literatura «donant
l’esquena als lectors».
Vila-Matas va dir sobre la peça de

Barceló: «És la proximitat. Terra catalana». Sobre la de Gursky: «També és
terra, però relativitza la proximitat i
obre el pla». Sobre la de Pazos, un autoretrat pres a la barra del desaparegut saló de ball Cibeles –ampolles espectrals en tots els sentits al fons:
Fundador, Veterano, Soberano, Calisay, Cointreau...–, lloc que va tenir
un efímer fulgor de modernitat a finals de la dècada del 1970 i principis
de la del 1980: «Representa el final
de la festa». Sobre la de García, francament pertorbadora gravació en
què una dona dirigeix amb maneres

EVA CARASOL

CENTRE D’ART FABRA I COATS

Refree i Lacuesta denuncien
la censura en l’era digital
3 El músic i el cineasta presenten una instal·lació interactiva
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Del big data que et segueix de ben a
prop, els forats negres de Google
Maps i el mugró censurat a Facebook pot derivar-se una alguna bona: una instal·lació com la que proposen Raül Fernández, Refree, i Isaki Lacuesta, que converteix en art,
reflexió i performance interactiva la
sensació que «ens estan vigilant».
Your phone is a cop (El teu mòbil és
un poli), que es mostra des d’aquest
divendres fins al 17 de març al

Centre d’Art Contemporani de
Barcelona - Fabra i Coats, ofereix
un espai delimitat per sengles
multipantalles en què, a partir de
l’actuació de Refree i Lacuesta a
l’últim Sónar (que es repeteix en
bucles de 35 minuts), els assistents
poden manipular imatges i sons, i
portar més lluny la idea de censura
a partir del que el realitzador cinematogràfic anomena «la poètica
del píxel». Els pits nus d’un quadro
de Caravaggio, el nu d’una escultura primitiva o imatges d’una pel·lí-

cula porno dels anys 70 entren en
joc, perquè puguin ser transformats, retallats o destruïts pels visitants utilitzant un programari
«d’ús molt intuïtiu».
Es tracta de prendre consciència
de «les parets cada vegada més gruixudes» que construeix la societat
de la informació amb les seves formes de control social. «El visitant
pot interactuar amb les imatges i el
so, tocar el que l’Isaki i jo vam fer i
destrossar-ho per crear una obra
nova, i eixamplar així les parets de
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33 Lacuesta i Refree (dreta), ahir davant la seva instal·lació interactiva.
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semblants a les d’una dominatrix
la respiració d’una altra: «És una
peça impressionant sobre l’obediència». Sobre la instal·lació de Gonzalez-Foerster especula a Cabinet
d’amateur, una novel·la obliqua amb el
fet que sigui l’origen de les seves
posteriors «aparicions fantasmals».
El mateix que ha fet Vila-Matas
amb la Col·lecció d’Art Contemporani La Caixa, iniciada el 1985, ho
faran després d’ell els també escriptors Maria Fusco, Tom McCarthy i Valeria Luiselli. Les mostres
seleccionades per ells aniran també acompanyades de textos dels
autors. Totes les mostres es faran a
la Whitechapel Gallery, que no és
qualsevol galeria. Vila-Matas va recordar que només allà va poder
veure’s a Anglaterra el Guernica, de
Picasso, i va ser el 1938 dins d’una
gira del quadro per protestar contra la guerra civil espanyola. Però
hi ha més coses per explicar sobre
la Whitechapel Gallery.

A l’East End

33 Víctor García de Gomar, presentat ahir c

Va ser inaugurada el 1901 per aproximar l’art a l’East End londinenc.
Perquè es facin una idea del que era,
en aquella època, Whitechapel, porta d’entrada i cor del vast East End, i
de la valentia de la missió de la institució: Joseph Merrick, l’Home Elefant, va ser exhibit el 1885 en un miserable teatret de Whitechapel Road i d’allà va passar a ser tractat i a
viure al Royal London Hospital del
mateix carrer; Jack l’Esbudellador
va assassinar cinc de les més de mil
prostitutes de la zona el 1888, i Jack
London va viure uns mesos al barri
el 1902 per escriure la seva immersió en la pobresa industrial La gente
del abismo. Per no parlar dels fumadors d’opi de les novel·les de Sherlock Holmes i Fu Manchú, d’Arthur
Conan Doyle i Sax Rhomer, respectivament. I a la galeria hi va haver les
primeres mostres al país de Jackson
Pollock i Mark Rothko. Són només
dos exemples. H

INCORPORACIÓ AL SETEMBRE
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la nostra pròpia instal·lació», ex-

García d
el Liceu

3 El Gran Teatre pres
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

V

íctor García de Gomar, que
per encàrrec de la Comissió
Executiva del Gran Teatre
del Liceu substituirà a partir del pròxim 2 de setembre Christina Scheppelmann en la direcció artística del coliseu barceloní –ella deixarà l’entitat al desembre–, va comparèixer ahir per explicar les línies
mestres del projecte que va convèn-

treba
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Más conciertos
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

·Antonio José

·Carlos Núñez

·A Bowie Celebration

·Cecilio G

Tras el lanzamiento de la edición
especial de «A un milímetro de ti»,
el cantante cordobés llega esta
noche a su final de gira con un
gran concierto en el WiZink
Center
de Madrid.
18 Enero,
2019 /N.S.

El
gaitero regresa
PÁGINAS:
70 con una gira
basada en su libro «La Hermandad
TARIFA:
17829
de
los Celta»,
en el€que cuenta su
visión de lo celta como una utopía
ÁREA: 427
CM²
- 58%
milenaria.
Esta
noche
actúa en el
Teatro Circo Price. /N.S.

Algunos
de los
mejores músicos
O.J.D.:
76707
que tocaron y grabaron con David
E.G.M.:
408000
Bowie
rendirán
homenaje al
Duque Blanco este domingo en el
SECCIÓN:
OCIO
Circo Price, dentro
del ciclo
Inverfest. /N.S.

Después de pasar una corta
temporada en prisión por un
delito de amenazas, el personaje
más singular de la escena trap
nacional vuelve hoy a la capital
para actuar en la sala Changó. /N.S.

Adamo «Canto para
resistir contra
la deshumanización»
NACHO SERRANO

E

—Cantar en castellano, francés e ital incombustible Salvatore Ada- liano, hoy en día, parece casi un alemo vuelve a nuestro país con gato en favor de la Unión Europea.
tres conciertos en los que, ade- —Yo recorro Europa desde hace 50 años
más de repasar sus grandes éxi- y creo que conozco un poco las mentos, estrenará varias canciones de lo que talidades de cada rincón de este gran
será su próximo álbum, que va a grabar continente. Lo más complicado va a
en francés, italiano y castellano.
ser crear una mentalidad europea, se
—El año pasado estuvo en Madrid por van a necesitar varias generaciones
estas fechas.
para que nos unamos de verdad.
—Hacía tiempo que no tocaba
Ahora parece imposible, pero
«La
aquí… estaba angustiado por
se debe insistir, no podemos
tecnología
no saber si la gente acudipermitir que los que están
está
ría y cómo respondería,
en contra lo paralicen. En
formateando este punto de la historia,
pero finalmente fue una auténtica fiesta. Me encantó
tenemos que ser más alnuestro
y por eso repito.
truistas y generosos para
espíritu»
—Su nuevo videoclip, «Nu»,
pensar en el futuro de los que
es muy inquietante. ¿Le dan
vendrán detrás de nosotros.
miedo los peligros de la tecnología?
—Sí, es lo que he tratado de expresar Adamo
con esta canción. Creo que estamos en · Madrid. Teatro Nuevo Apolo. 20.30. Lunes
un momento en que peligra nuestra 21 y martes 22.
personalidad. Están tratando de for- · Barcelona. Palau de la Musica Catalana.
ABC
El cantante publicará nuevo disco en francés, italiano y español
matear nuestro espíritu mismo. Los 20.30. Jueves 24
que están detrás de la tecnología y esa
sociedad de consumo nos dictan gustos, necesidades. Yo no puedo aceptar
todo eso con los ojos cerrados, de ahí
que me saliera esta canción. Debemos
volver a nuestra esencia.
—¿El ser humano está perdiendo el
valor del amor y la fraternidad?
—Sí, pero por suerte hay gente que aún
N. S.
la, la», un álbum de claro espíritu re- cuanto a giras y conciertos, somos
resiste. Yo me aferro a ellos, canto prefinales del año pasado, Café guetonero. «Es nuestra segunda revo- una banda que no puede quejarse de
cisamente para encabezar la resistenQuijano regresaron con una lución», asegura Manuel Quijano. «El nada», asegura Manuel. «Desde sepcia y que no se nos vaya esa humaninueva apuesta sonora muy reguetón está muy denostado por al- tiembre de 2017 no hemos parado, sodad del todo. Corremos el peligro de
diferente, «La vida no es la, gunos, pero es lo que más gusta y mu- mos muy afortunados. Ahora, con este
crear un hombre deshumanizado.
chos artistas lo están disco habrá incluso más movimien—Otra de sus canciones nuevas se llaadoptando en sus can- to en nuestra agenda». Además, su
ma «Un sueño». ¿De qué trata?
ciones», señala el ma- salto al reguetón quizá les abra una
—Esta canción nació porque el año
yor de los Quijano, puerta a nuevas colaboraciones. «Es
pasado hubo una efeméride muy
que ve el género de posible, sí. En el disco incluimos las
importante para mí, y creo que para
moda como un de Willy Bárcenas de Taburete y el
el mundo: el 50 aniversario del ase«nuevo pop muy rapero Arkano de forma muy natusinato de Martin Luther King, ese
estimulante para ral, y el resultado no ha sido nada eshombre que murió por su sueño,
bailar, tan senci- trepitoso, ha funcionado muy bien.
¡es increíble! Yo le admiro, pero
llo como eso».
Actualmente hay muchos otros jóvetambién a otros muchos como él
La banda tie- nes en el mundo de la música que esque lucharon y murieron por
ne cerca de vein- tán haciendo cosas muy interesansus sueños, que diete fechas para tes, y nosotros siempre estamos abierron su vida por
este primer tri- tos a todo. De lo que se trata es de
abrir puertas, por
mestre del año, enriquecerse y divertirse».
abrir caminos…
y es que «en
Como los primeros
Café Quijano
marineros que trazaron las rutas o
·Sevilla. Cartuja Center. 21.00. Sábado 19
Los hermanos
los artistas que crearon nuevas ten·Cáceres. P.. Congresos.21.00. Dom. 20
Quijano
dencias.

Café Quijano

«Estamos viviendo una segunda revolución»

A

P.30

