Taula de contingut
Clàssica i dansa

4

La Vanguardia - Catalán - 20/01/2019

EL PERIÒDIC «L’Ordino Clàssic té empenta i arribarà lluny»

5

El Periodic d'Andorra - 21/01/2019

Dies de clàssica

6

La Vanguardia - Catalán - 20/01/2019

Víctor García de Gomar, nuevo director artístico del Liceo

7

La Razón Cataluña - 20/01/2019

LOS NUEVOS CARGOS MUSICALES

8

La Razón - 20/01/2019

Garcia compaginarà la direcció artística del Liceu amb la programació musical a Girona

9

Diari de Girona - 19/01/2019

Una joia sublim

10

El Punt Avui - 19/01/2019

Més Uchida i menys Kozena

11

El Periódico de Catalunya - Catalán - 19/01/2019

Duo dinàmic

12

La Vanguardia - Catalán - 19/01/2019

L’OSV porta al Palau de la Música l’èpica de les guerres napoleòniques

13

Diari de Sabadell - 19/01/2019

L’Orfeó Català posa una emotiva nota de color a un dia gris al pla de Lledoners

14

Regió 7 - 21/01/2019

Música de comiat a Lledoners

16

La Mañana Diari de Ponent - 21/01/2019

Trobada inèdita de gegants a Lledoners

17

Regió 7 - 20/01/2019

La caminada d’Olot a Lledoners pels presos ja trepitja el Bages

19

Regió 7 - 19/01/2019

Misubishi Electric, con los ganadores del premio El Primer Palau

20

Sonitrón - 01/12/2018

«Si no canviava de vida podia acabar en cadira de rodes»

21

Regió 7 - 20/01/2019

La mano de Ferriol

23

El Diario Vasco FND - 19/01/2019

Art de bones paraules

24

El Punt Avui - 21/01/2019

LA BIOGRAFÍA DE VILA-MATAS EN UN ''RICHTER''

P.2

26

El Mundo de Catalunya - 19/01/2019

JxCAT pregunta a Sánchez «què està diposat a fer en el diàleg amb Catalunya»
Diari de Girona - 21/01/2019

P.3

27

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 58

O.J.D.: 100801

TARIFA: 7088 €

E.G.M.: 572000

ÁREA: 170 CM² - 15%

SECCIÓN: AGENDA

20 Enero, 2019

Lima diriMíriam Iso de la últiura es dess dels seus
el noi silena capacitat
tarà en ell
ntre l’alumn vincle que

da sobre la
m som, amb
feliços. És
eig dirigida
l les intères, un grup
amb unes
en la històb un entorn
at.

Clàssica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

L’OBC EN MODE SIMFONICOCORAL. Hartmut
Haenchen dirigeix aquest cap de setmana
l’OBC amb la 3a Simfonia de Schumann i
en tres obres imprescindibles del repertori simfonicocoral del romanticisme, una
de Beethoven i dos de Brahms, totes fonamentals i que presenten textos de poetes
com Goethe, Schiller i Hölderlin. Actuen
el cor Madrigal i cor de cambra de Granollers.
DEL 25 AL 27. L’AUDITORI

UNA SETMANA AMB GUINOVART. El compositor i intèrpret català té una doble aparició
al Palau de la Música, primer amb la Cobla
Marinada dirigida per Marc Timon, amb
qui tocarà al piano el seu Nocturn a Solsona en un programa que inclou obres de
Lamote de Grignon, Morera i Garreta, però també la Rhapsody in blue de Gershwin.
Això serà demà dilluns, però el dia 25 torna al mateix escenari amb l’Orquestra
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Metropolitana de Barcelona, dirigida per
Roberto Laborda, amb la qual tocarà el
Concert per a piano núm. 21 de Mozart.
També s’interpretarà la seva Simfonia
núm. 40.
21 I 25/I. PALAU DE LA MÚSICA

QUARTET GERHARD, AMB MOZART. El Quartet
en Re menor KV 421 que Mozart va dedicar a Haydn sonarà a càrrec d’un dels
quartets sorgits a Catalunya en la línia del
Quartet Casals. Lluís Castany, Judith Bardolet, Miquel Jordà i Jeús Miralles són els
membres d’aquesta formació que també
tocarà Brahms i Guix.
23/I. PALAU DE LA MÚSICA

MARLENE MONTEIRO AL MERCAT. Bacants, preludi per a una fuga és la nova peça d’aquesta coreògrafa, sorgida de l’escola Parts de
Anne Teresa de Keersmaeker, en què
aborda el deliri i la histèria basant-se en
l’obre Les bacants, d’Eurípides.
DEL 25 AL 27. MERCAT DE LES FLORS
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L’Orquestra Simfònica de Düsseldorf
comença un nou cicle Ibercamera a Girona

Dies de clàssica
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SÍLVIA OLLER Girona

L’Orquestra Simfònica de Düsseldorf, sota la batuta del director
hongarès Ádám Fischer, inaugura
avui la nova temporada del cicle
de música clàssica Ibercamera a
l’Auditori de Girona. Ho farà amb
ladramàticaSimfonianúmero9de
Malher, peça que se sentirà per
primera vegada en un cicle que
des de fa dotze temporades ha
contribuït a consolidar la tradició
simfònica a la província amb la
presènciadegransorquestresiartistes de prestigi. Serà, a més, el
debut a Girona de l’Orquestra
Simfònica de Düsseldorf, la segona més antiga d’Alemanya, amb
més de 150 anys d’història, i la segonavegadaqueelmestreFischer
trepitja l’Auditori. Abans ho havia
fet dirigint la Simfònica de Viena.
Ibercamera comptarà amb altresformacionsconsolidadescom
l’Orquestra de Cambra de Munic,
que oferirà un recital d’obres de
Piazzola, Bach, Txaikovski i Barber (3/II) o la Simfònica del Teatre Mariinski de Sant Petersburg
que, acompanyada per l’Orfeó Català i sota la batuta de Valeri Guérguiev, interpretarà la cantata Alexander Nevski (10/III). També hi
actuaran l’Orquestra Simfònica
Txaikovski (12/V) i l’Orquestra
InstrumentsofTime&Truth,formada pels millors intèrprets de

Cicle Ibercamera. Auditori de
Girona. Fins al juny
música antiga del Regne Unit, que
interpretarà la Passió segons sant
Joan de Bach juntament amb el
cor Oxford Voices (31/III). Un altre nom propi és el del violinista
japonès Fumiaki Miura, que tocarà amb la pianista Varvara peces
de Mozart, Schubert i Beethoven.
Completen el cicle quatre concerts de música de cambra amb el
debut de les formacions Trio Fortuny i Cosmos Quartet i l’adeu de
Mireia Barrera com a directora
del Cor Madrigal.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE ‘LA
VANGUARDIA’, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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posada en escena original.
Auditori Fòrum Berger Balaguer
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EFE

SHOOTING

Víctor García
de Gomar,
nuevo
director
artístico del
Liceo

La comisión ejecutiva del Gran Teatro del Liceu anunció el
lunes que Víctor García de Gomar será a partir de la próxima
temporada el nuevo director artístico de la institución en
sustitución de la actual directora, Christina Scheppelmann.
García de Gomar, hasta ahora adjunto a la dirección del Palau
de la Música, buscará dar un nuevo impulso al teatro. Contará
como uno de sus asesores con Àlex Ollé, de la Fura dels Baus.
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C. PASTRANO

Jurado, en Madrid

sa Berganza hasta Silvia
só, Manu Tenorio y Blas
ó. «Muchos de los niños
los que hemos diseñado los
res provienen de situaciode riesgo y de entornos de
ncia de género. Nosotros
emos mostrarles que hay
mundo, otra forma de relaarse y de sanar a través de la
ación de la actividad creatiasegura Jurado, y añade:
oy convencida de que con el
po tendremos grandes nomdel arte que habrán nacido
te proyecto».

EN SOLFA

LOS NUEVOS
CARGOS
MUSICALES
GONZALO ALONSO
Ha empezado el año con
varios nombramientos importantes que venían esperándose. Algunos han supuestos
sorpresas y otros eran cosa
cantada. El Liceo contaba
desde marzo pasado con un
nuevo director general,
Valentí Oviedo, al que ahora
se añade un nuevo director
artístico tras la no renovación
a Christina Scheppelmann,
elegido por un concurso
absolutamente inútil, puesto
que todos sabíamos que el
ganador iba a ser Víctor
García de Gomar. Su
curriculum es amplio y venía
realizando una buena labor
en el Palau de la Música. Sin
embargo, su trabajo en el
Liceo será distinto, ya que una
cosa es gestionar un container a base en gran parte de
artistas en gira presentados
por agentes y otra crear un
proyecto artístico propio con
una orquesta y un coro que
han de mejorar. Algo me
indica que Oviedo va a querer
participar activamente en
este diseño. El Teatro de la
Maestranza, con un concurso
al que se presentaron
candidatos relevantes, se ha
decidido por Javier Menéndez, quien llevaba quince
años a cargo de la ópera en
Oviedo. Su paso del Campoamor a la Maestranza
coincide también con el relevo
de Jaime Martínez en la
presidencia de la Fundación
Opera de Oviedo. Un inolvida-
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ble «Peter Grimes», un
«Turandot» a base de retales,
«Fuenteovejuna» o la incorporación a la ópera de Miguel
del Arco son algunos de sus
hitos. Curiosas las coincidencias: se despide de Oviedo con
un título tan sevillano como
«Carmen» y a Sevilla llegará
en junio la misma producción
de «Andrea Chenier» que se
vio en Oviedo hace un par de
años. Menéndez tiene sobrada
experiencia tanto en la
gestión como en el campo
artístico, algo no fácil de
encontrar, conoce bien la
Maestranza, cuenta en
producción con Ana Esteban, antigua colaboradora en
ABAO y la suerte de llegar
cuando Antonio Garde, su
antecesor y ahora subdirector
del Inaem, dejó solucionados
buena parte de los problemas
del teatro. También ha habido
nombramientos en los
auditorios de Barcelona y
Madrid. En el primero, por
concurso, Robert Brufau
estaba ya encargado de su
programación. No era fácil
encontrar candidato para el
segundo, dada la exigencia de
funcionariado, los horarios
laborales y la remuneración.
Al ﬁnal hubo suerte con
Narciso Mercé, quien
además es un buen aﬁcionado. Deseemos suerte a todos
ellos, como al también recién
nombrado José Monforte
como director general del
Palau de les Arts tras el cese
de Inmaculada Pla, del que
cabe sacar recomendaciones
para todos ellos. No han de
olvidar que para triunfar se
deben a sus superiores y han
de colaborar con su equipo y
ser siempre conscientes de
que han de tener a su favor a
público y prensa. Sin ambos
es seguro el fracaso.
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Garcia compaginarà la direcció artística del
Liceu amb la programació musical a Girona
 El regidor de Cultura gironí, Carles Ribas, assegura que el nou càrrec de Víctor Garcia de Gomar «dona encara més prestigi
a la programació gironina»  Va arribar a la ciutat vinculat al Festival de Músiques Religioses i va continuar a l’Auditori

«La nostra
voluntat és
programar
música per a tots
els públics i tots
els gustos»

D.B. GIRONA

Víctor Garcia de Gomar seguirà
vinculat a l’Auditori de Girona tot
i el seu nomenament aquesta setmana com a director artístic del
Gran Teatre del Liceu, on s’incorporarà a partir del setembre.
Garcia de Gomar actualment
és el programador i director artístic de música clàssica de l’Auditori
de Girona i també és el director artístic del festival Nits de Clàssica.
El regidor de Cultura de Girona,
Carles Ribas, va destacar ahir que
el nou càrrec de Víctor Garcia de
Gomar al Liceu «dona encara més
prestigi a la programació» gironina.
A més, Ribas va assegurar que
la compaginació de càrrecs de
Garcia de Gomar certifica l’Auditori de Girona com un «espai de
referència nacional on gaudir de
la música clàssica».
El nou director artístic del Liceu
va confirmar també per la seva
part que els càrrecs «són comptatibles» i que continuarà vinculat
com a programador musical a la
ciutat de Girona, on es va iniciar
fa anys en aquesta especialitat.
De Gomar va arribar a la ciutat
de Girona el  com a programador i director artístic del festival de Músiques Religioses i del
Món. A partir del , quan es va

Piñeira, Ribas, Madrenas i Garcia
de Gomar presenten el festival
Nits de Clàssica 2018. DDG

inaugurar l’Auditori, es va convertir també en el programador de
tots els concerts de música clàssica del nou equipament, que ha
tingut des dels seus inicis una in-

qüestionada acceptació tant pel
que fa a la qualitat com a l’assistència de públics.
El , Garcia de Gomar es va
incorporar a l’equip del Palau de
la Música com a director artístic
adjunt.
De tota manera, en aquell moment ja va sol·licitar poder com-

P.9

paginar la seva feina a la institució
catalana amb els seus càrrecs a la
ciutat de Girona.
Ara, malgrat assolir un càrrec
amb major responsabilitat, tan el
govern local com el mateix Garcia
de Gomar han volgut mantenir els
lligams gironins.
De Gomar és també director

del festival Nits de Clàssica, que se
celebra cada estiu a Girona, aprofitant els escenaris de la ciutat monumental.
Escenaris com el claustre de la
catedral, el Museu d’Art, l’Auditori
de Girona, el monestir de Sant Daniel i Sant Pere de Galligants acullen propostes destacades del
panorama musical català i internacional a l’estiu.
En la presentació de l’any
passat, de Gomar va dir: «La nostra voluntat és programar música
per a tots els públics i tots els
gustos. El festival promou la creació artística, fa visible el talent local i permet ampliar l’oferta cultural».
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Oriol Pérez Treviño
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Una joia
sublim
Magdalena Kozená
& Mitsuko Uchida

Palau de la Música. 17 de gener

E

n un article recent, el
musicòleg Cèsar Calmell, a propòsit del
patrimoni musical català,
es preguntava si érem
prou dignes per veure en
un escenari, posem per
cas, l’Artaserse, de Domènec Terradellas. Aquesta
va ser la pregunta que em
vaig fer dijous al Palau
quan l’excels duo format
per la mezzosoprano Magdalena Kozená i la pianista
Mitsuko Uchida es va veure obligat a interrompre en
més d’una ocasió el seu
excels recital a causa dels
mòbils. No és la primera
vegada, malauradament,
que això succeeix a la nostra vida musical, però al final un no pot deixar de
preguntar-se si l’assistent
a un concert és digne d’assistir-hi pel simple fet que
ha adquirit una entrada
quan, durant la seva celebració, és incapaç de mostrar una actitud d’educació
i respecte. El detall no és
en absolut balder.
Les composicions de
Robert Schumann, Hugo
Wolff, Antonín Dvorák i,
fins i tot, els poc interpretats Sieben Brettl-Lieder,
de Schönberg, que vam
escoltar són una veritable
invitació a endinsar-nos en
un món d’interiorització i
recolliment poètics on la
suma de música i poesia
ha de menar a la descoberta de la veritat de les
coses. A través de la vivència d’una experiència, tan
estètica com espiritual
que, segons el discurs del
període romàntic, posa en
interrogant les veritats oficials i insta a un refús de la
vida externa, un recital
com el de dijous demanava, almenys durant l’estona del concert, aïllar-se
molt més del mundanal
soroll. I més encara quan a
dalt l’escenari es va poder
comptar amb el concurs
d’una joia de la més alta
orfebreria sorgida de la suma d’una Kozená estratosfèrica a nivell vocal i una
saviesa, provinent de la
tradició pianística vienesa,
d’Uchida. Absolutament
sublim. ■
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mbé tenen
terrible»

enar ‘La favorita’

s
a
i
n
a

nectar La favorita amb el seu cine
anterior, ¿com ho faria?
— Bona part de les meves pel·lícules
parlen de relacions de poder. És un
tema que m’interessa perquè, en
realitat, totes les relacions humanes són jocs d’equilibri de poders. I
el que em fascina és que, quan una
sola persona té moltíssim po-

33Yorgos Lanthimos,
fotografiat a Nova
York el novembre
passat.

der, el destí de milers de persones
pot arribar a dependre d’una crisi
d’ansietat o d’un mal de cames.
— Un altre tret comú a totes les seves pel·lícules és el pessimisme...
— No em ve de gust explicar
històries sobre gent a qui la vida li
va de meravella. ¿Quin sentit tindria? El que és lleig és més interessant que el que és bonic, almenys
perquè fa pensar. Com a espectador, m’agraden els films que em fan
dubtar sobre quina actitud moral o
emocional he de prendre, o qüestionar-me si el que sento és apropiat.
— Del seu cine es diu que és estrany,
surrealista, pertorbador... ¿D’on diria que prové la seva mirada?
— Jo vaig començar en publicitat en
una època en què fer cine a Grècia
era gairebé impossible, perquè no
hi havia indústria. Continua sense
haver-n’hi, en realitat. No vaig sentir mai l’ambició de triomfar com a
cineasta, perquè això no era una opció. Per això, quan per fi vaig aconseguir reunir una mica de diners i
convèncer uns amics per fer la
meva primera pel·lícula, ens
vam sentir lliures per trencar totes les regles.
— Quan va rodar Canino
(2009), ¿s’imaginava que
només 10 anys després
estaria treballant amb
estrelles de Hollywood?
— No
imaginava
res del que m’ha
passat.
Quan
vaig començar
a fer pel·lícules
donava per
fet que ningú les veuria.
I de sobte Canino va recórrer el món
guanyant premis, i jo em preguntava: «¿Com és
possible que els agradi una pel·lícula així?
¿Quin és el seu problema?».
— Cadascuna de les seves pel·lícules ha sigut més important que
l’anterior. Si ara li truquen per rodar un
blockbuster, ¿acceptarà?
— No ho faran. No crec que cap productor de Hollywood vegi Llagosta i
després pensi, «s’ha de contractar
aquest tal Lanthimos per a la nostra pròpia pel·lícula de superherois». I, d’altra banda, no m’interessa gaire. Necessito tenir l’última
paraula en totes les pel·lícules que
faci. Vull respondre només dels
meus propis errors. H

SECCIÓN: ESPECTACULOS
el Periódico 43

Més Uchida
i menys
Kozena
CRÒNICA Recital
al cicle Grans
Veus del Palau
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

A

nem arreglats. Si el Liceu va contractar en el
seu moment el programa
espanyolista-flamenc de Magdalena Kozena,
aquest any és el Palau de la Música
Catalana el que ha contractat la
mezzo txeca, una cantant tan bona com moltes de les seves col·legues espanyoles a les quals el Palau els tanca les portes dels grans
cicles. Potser influeix en projecció
internacional d’aquesta cantant
correcta i voluntariosa el seu contracte discogràfic, el seu famós
marit –Simon Rattle– o la seva associació amb artistes magnífics
com la pianista Mitsuko Uchida.
Perquè en el seu programa de
dijous només va entebionar l’ambient d’un Palau mig buit (¿o mig
ple?), amb un públic poc concentrat, carregat de tos i que a més va
exhibir el so ni més ni menys que
de tres mòbils... ¿Públic de lied? Paciència, haurem d’acabar de for-

La pianista japonesa
va demostrar un
domini absolut
en totes les peces
mar-lo. L’únic que realment va resultar interessant en la veu de Kozena va ser la interpretació de set
de les vuit cançons de cabaret de
Schoenberg, els Brettl-Lieder, exceptuant Nachtwandler (que exigeix
piccolo, trompeta, piano i percussió). En aquestes cançons teatrals
va semblar relaxar-se.
En el primer grup, dedicat als
Gedichte der Königin Maria Stuart de
Schumann, la veu de la mezzo va
arribar amb un vibrato excessiu,
amb una veu entre seca i aspra,
amb pujades a l’agut atapeïdes i
estridents i greus inaudibles. És
innegable el seu bon gust en el
fraseig i la intensitat amb què
diu el text, sobretot en el cicle de
Dvorák, per aquí gairebé mai programat. En canvi, dels lieder de
Wolf el millor va ser el seu Elfenlied, ja que es va moure molt millor en les cançons més lleugeres.
Això sí, Kozena no va poder comunicar amb seducció en un
gran i difícil programa que les
dues intèrprets ja havien visitat
fa algunes temporades.
Això de Mitsuko Uchida és un
altre tema, i demostra un domini
absolut en totes les peces, des de
la lleugeresa de l’Ondina de Wolf
fins a la profunditat tràgica de
Dvorák i a la teatralitat desinhibida de Schoenberg. H

GETTY IMAGES / GARY GERSHOFF
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”, va dir Posadas.
per una millora en
rídica i social de les
re, Clara Campoaés es va haver d’enmes, sinó19que
també
Enero, 2019
que s’entossudien a

s pot tot; les seves
tímbriques i de can l’orquestra hi ha
violins, encara que
sflautes);eneltimre agut, flauta i piasón incompatibles
sionisme gairebé, a
s dificultats de trament escriptures de
cas. Pahud va tenir
amb l’arranjament
estücke op. 73 de
la seva pròpia verl, ja que l’obra se sin un context més
s matisos van resulMés coherent va ser
–a partir del de violí
oso– de la inacabamajor de MendelsAdagio ben fet, i un
er exaltar públics.
tuós ha de preveuquan arregla obres
ient dels límits que
per tant, posar-se al
itor. No em sembla
bir el virtuosisme
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CRÍTICA DE LIED

Duo dinàmic
MagdalenaKozená
MitsukoUchida
Obres de: Schumann, Wolf, Dvorák i Schönberg
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (17/I/2019)
JAUME RADIGALES

Hi havia moltes expectatives. I es
van superar amb escreix. En primer lloc, per un programa liederístic exigent, però molt atractiu i
amb algunes pàgines poc programadesenaquesttipusdeconcerts.
En segon lloc, per l’estat de gràcia
tècnic i interpretatiu de les dues
artistes: una Magdalena Kozená
de timbre homogeni, de fraseig
elegant, de justa i reeixida expressivitat, de dicció perfecta, de projecció ferma i de gran professionalitat; una Mitsuko Uchida hereva

de la gran tradició pianística vienesaiquevademostrarquelaseva
especialització en Mozart i en
Schubert serveix per crear sinuoses textures damunt del teclat,
amb un so volàtil, immaculat, perfecte.
La interiorització de la pregària
a “Gebet” dels Gedichte der Königin Maria Stuart de Schumann, la
desolació de l’última estrofa del
“Wo find’ich Trost” dels Möricke
Lieder de Wolf, el meravellós passeig pianístic d’Uchida sobre els
compassosdel Vtakmnohémsrdci
mrtvojest deDvorákielscanvisde
registre “a l’estil Ute Lemper” del
darrer lied de Schönberg van ser
alguns dels grans moments d’una
vetllada senzillament inoblidable.
I finalment, un prec: aturem immediatament la plaga de la telefonia mòbil escolant-se als concerts.
Al de dijous hi va haver moments
de vergonya aliena.
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L’OSV porta al Palau de la Música l’èpica
de les guerres napoleòniques
Albert Ferrer Flamarich • @AlbertFFlamari1 #OSV #TxaikovskiContraNapoleó

‘Txaikovski contra Napoleó’ combina la música de Zoltan Kódaly
amb un muntatge audiovisual de l’artista nord-americà Doug Fitch
MÚSICA

En la seva aposta per apropar la
música clàssica a tots els públics,
l’Orquestra Simfònica del Vallès presenta aquest dissabte el
seu programa 6, Txaikovski contra Napoleó, dins el cicle de concerts Simfònics al Palau, que organitza i produeix juntament amb el
Palau de la Música Catalana des
de fa més de dues dècades.
Sota la batuta de l’antic titular,
James Ross, el concert serà una
nova mostra de com La Simfònica reconverteix el format tradicional de concert en una sessió
de multimodalitat (aplegant reclams sonors i audiovisuals). En
aquest sentit s’hi encabirà un vídeo de cinema mut realitzat per
Gregg Lachow i interpretat per
l’actor nord-americà Doug Fitch
que recrea les peripècies d’un veterà de les guerres napoleòniques.
El personatge protagonista del
film s’inspira en la faula de Háry
János, un soldat que embellia alegrement les seves gestes mentre
les narrava: aquestes històries el
convertiren en l’heroi que mai no
havia estat en la vida real. Es projectarà durant la interpretació de

Durant la segona
part, el concert
se centrarà en
la violoncel·lista
Anne Gastinel

El concert ‘Txaikovski contra Napoleó’ podrà veure’s
avui dissabte al
Palau de la Música
Catalana, a les
18.30 h, i demà
-diumenge 20
de gener- al Teatre-Auditori Sant
Cugat, a les 19 h

les suites de l’òpera homònima del
compositor hongarès Zolan Kodály.
El concert s’obrirà amb la coneguda Marxa hongaresa de La condemna de Faust, de l’Hector Berlioz, i centrarà la segona part en
Txaikovski gràcies a les Variacions rococó per a violoncel i orquestra Opus 33 interpretades per una
de les intèrprets franceses més rellevants del moment, Anne Gastinel. Els mèrits d’aquesta violoncel·lista la van portar a tocar
durant un any el llegendari Mat-

teo Gofriller, el cello que va pertànyer a Pau Casals
Com a clausura, l’OSV oferirà la popular Obertura 1812, que
Txaikovski va compondre per
commemorar la victoriosa resistència russa el 1812 enfront de
l’avanç de La Grande Armée de
Napoleó Bonaparte. L’obra recrea una lluita musical entre temes folklòrics russos, l’himne imperial rus i La Marsellesa amb un
final espectacular enmig d’efectes de la percussió que recrea canons i campanes triomfals.

El cartell promocional del concert ‘Txaikovski contra Napoleó’ / CEDIDA
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Membres de Música per la Llibertat a primera fila i els
cantaires de l’Orfeó Català al darrere, ahir al migdia

El fred i la pluja no van espantar els manifestants

Jordi Pesarrodona ha estat una de les cares visibles des de l’inici

P.14

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2-3

O.J.D.: 5336

TARIFA: 2159 €

E.G.M.: 26000

ÁREA: 1107 CM² - 123%

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

21 Enero, 2019

FOTOGRAFIES DE: OSCAR BAYONA

L’Orfeó Català posa
una emotiva nota de
color a un dia gris al
pla de Lledoners
La pluja va enfangar el pàrquing i va provocar

que s’haguessin de remolcar alguns vehicles
NOEMÍ BADRENAS ST. JOAN DE VILATORRADA

Amb una pluja no intensa
però sí perseverant es va aixecar
ahir el dia al pla de Lledoners, on
s’havien programat diversos actes per acomiadar els presos que
donaven continuïtat als que van
tenir lloc dissabte. El més esperat
va ser el concert de l’Orfeó Català, que va posar una emotiva
nota de color a un dia gris, no només per la meteorologia, sinó
també per la proximitat del trasllat dels polítics independentistes a Madrid.
Unes . persones, segons
els organitzadors, van fer acte de
presència a l’esplanada de darrere de la presó bagenca, unes
quantes menys que en la trobada
gegantera de dissabte. La pluja
del matí, que es va aturar sortosament quan músics i cantaires
estaven a punt d’actuar, va enfangar l’indret i va provocar algunes relliscades i també problemes de circulació. A quarts de
dotze una ambulància del SEM
va atendre una persona que havia caigut i s’havia lesionat lleument el turmell, a causa del fang.
I a la sortida, un cop finalitzat
l’acte, diversos vehicles van passar-les magres per sortir de la
zona d’aparcament. Com més
cotxes passaven més fangós quedava el terra. Fins i tot va haverhi dos vehicles que van quedar
encallats i van haver de ser remolcats per vehicles dels organitzadors fins al camí de sortida.

També hi havia lloc per als més petits

Calia caminar amb precaució per no relliscar a causa del fang
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Caminant des d’Olot
El concert de l’Orfeó Català va tenir lloc després de l’actuació dels
Músics per la Llibertat, que van
interpretar El cant dels ocells,
L’estaca i Els indignats. Abans, a
quarts d’onze, van començar a
arribar les persones que van recórrer a peu la distància entre
Olot i Lledoners des de diumenge passat per donar suport «al difícil tràngol que espera als presos
polítics i a tota la societat catalana els propers mesos».
«No podem donar-vos la llibertat, però sí un trosset del nostre cor perquè us escalfi quan sigueu a Madrid i també per a
aquells que sou a l’exili», va dir
Xavier Toldrà, membre de la plataforma Bianya Sobiranista, que
va organitzar la caminada amb
el suport d’Òmnium Garrotxa.
Hi van participat, per etapes, uns
 caminadors. Cada dia un au-

Unes 900 persones van
completar a peu la distància
entre Olot i Lledoners per
acomiadar els empresonats
La portaveu de l’Orfeó:
«Teníem la necessitat de
mobilitzar-nos activament
per tot el que està passant»
tobús els recollia al punt d’arribada i els tornava a Olot, segons
van explicar els organitzadors
ahir a aquest diari. I, l’endemà,
un grup de nous caminadors
sortia d’Olot cap al lloc on s’havien quedat els companys per
seguir el camí cap a la presó.
63 cantaires de l’Orfeó
Xavier Puig i Esteve Nabona van
ser els encarregats de dirigir els
 cantaires de l’Orfeó en la seva
cantada solidària, que va emocionar els presents i que va servir
per clamar, entre tema i tema,
l’absolució dels encausats per
l’-O i el retorn dels que estan a
l’exili. Els cantaires van interpretar El cant de la senyera, Muntanyes del Canigó, Calma del mar,
El rossinyol, L’Empordà, La Balanguera, La sardana de les monges i, per cloure l’acte, Els segadors juntament amb els Músics
per la Llibertat.
Anna Rosés, cantaire i portaveu de l’Orfeó, va explicar que la
idea del concert solidari va sorgir
dels mateixos cantaires, de forma voluntària, per «la necessitat
de mobilitzar-nos activament
per tot el que està passant». En
un principi havien de cantar a les
presons, però van decidir traslladar els actes a l’exterior dels centres «per fer-ho més reivindicatiu
i al costat de la gent que és aquí
cada dia», va expressar Rosés.
El santjoanenc Jordi Pesarrodona, que va conduir, com és habitual, la jornada, va donar les
gràcies al cor pel «privilegiat
concert que ens heu ofert» i va
agrair «la immensa feina» dels
voluntaris «que heu estat aquí
cada dia i us heu deixat la pell
perquè tot sortís bé». L’acte va
acabar amb una recollida de firmes en suport de la Caputxinada
dels estudiants de la Universitat
de Girona, que reclamen amb
una tancada indefinida la retirada de la denúncia d’Adif pel tall
de vies de l’ d’octubre passat.
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Música de comiat a Lledoners
Músics per la Llibertat i l'Orfeó Català van oferir ahir un recital al
pla de Lledoners. Tot i no parlar de "comiat", veuen provable que
sigui el darrer acte abans del trasllat a Madrid. /FOTO: E.R. (ACN)
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Solidaritat gegant amb els presos abans del judici
Una norantena de colles geganteres arribades d’arreu del país es van aplegar ahir al migdia davant de Lledoners per mostrar el seu suport als polítics i
activistes empresonats abans del seu imminent trasllat per al judici pel procés. La trobada va ser organitzada per un grup de joves geganters  6
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Trobada inèdita de gegants a Lledoners
Fins a 89 colles geganteres de Catalunya es van reunir ahir al pla de darrere la presó L’Orfeó Català actua aquest migdia
NOEMÍ BADRENAS ST. JOAN DE VILATORRADA

El pla de Lledoners va ser escenari ahir al matí d’una trobada
inèdita de geganters vinguts
d’arreu de Catalunya per acomiadar els polítics empresonats en el
que podria ser el seu darrer cap
de setmana al centre penitenciari
del Bages, abans no siguin traslladats a Madrid.
Fins a  colles de gegants i gegantons es van reunir a l’esplanada que hi ha darrere la presó, on
s’han fet fins ara tots els actes reivindicatius de suport als presos.
Segons els organitzadors, mai
abans s’havia fet una trobada gegantera a Catalunya amb tantes
colles, totes catalanes, reunides
«per un sol motiu». En aquest cas,
per donar suport als presos abans
d’afrontar el judici pel Procés. Segons les mateixes fonts, ahir al
matí hi havia uns  gegants, gegantons, nans i alguna mulassa
reunides a Lledoners, i uns .
membres de colles que els acompanyaven. A banda, entre . i
. persones més que no es van
voler perdre la diada.
També hi va haver membres
d’algunes colles, com la de Santpedor, en desacord que els seus
gegants participessin en una trobada plantejada per «motius polítics», tal com va explicar el regidor santpedorenc –i president
del Consell Comarcal del Bages–
Agustí Comas: «Hi ha gent que
s’ha queixat dient que això és política i que no entenen per què
hem de portar la imatgeria a un
acte com aquest». La colla de
Santpedor va portar els seus dos
gegants (el Paraqüenta i la Mundeta) i els dos gegantons (l’Isidret
i la Tia Sala).
Les colles de gegants van començar a ballar a les  del matí.
Cridades de quatre en quatre,
amb l’ordre en què s’havien inscrit a la trobada, van moure’s al
ball de la música dels grallers i els
tabalers, que van tocar repartits

també en quatre grups. De les
nostres comarques van participar les colles geganteres de Callús, Gironella, Guixers, Sant Julià
de Cerdanyola, Manresa, Montmajor, Santa Maria d’Oló, Sant
Vicenç de Castellet, Sant Martí de
Tous, Santa Maria d’Oló, Martorell, l’Ametlla de Merola, la Llacuna, Igualada, Cardona, Santpedor, Fonollosa i Calaf.
En un ambient fred però molt
festiu, i sense oblidar el rerefons
de protesta, els balls van continuar fins a la  del migdia. Llavors
va ser el moment més emotiu de
la jornada diürna, quan tots els
grallers i tabalers es van situar de
cara a la presó, al punt de l’esplanada més proper al centre penitenciari, i junts van interpretar Els
segadors. Mentrestant, els  gegants que ocupaven el pla de Lledoners feien un últim ball, junts.
Segons va explicar a Regió el
santjoanenc Jordi Pesarrodona,
aquell instant va ser «molt càlid
per als presos, que han pogut sortir al pati per escoltar-nos tot i estar amb visites familiars i d’advocats per preparar la seva defensa».
Després de la ballada, els motards dels Escamots Catalans van
fer acte de presència al centre del
pla. Segons el president del grup,
Jordi Gabaldón, es van mobilitzar
uns  motoristes. Ja a la tarda
es va fer una pregària pels presos
i, un cop fosc, va ser el torn de
Joan Bonanit, que ahir va desitjar
un bon son als presos d’una forma especial (vegeu desglossat).

MIREIA ARSO

Joan Bonanit
intervé acompanyat
d’un cartell de foc
amb la paraula
«absolució»
RAMON CREUS

Rocabert, Plaza i Ribas, tres dels joves geganters organitzadors

mesos van veure la necessitat de
participar en els actes de suport
als polítics. Quim Plaza és un dels
joves organitzadors, té  anys i
és membre de la colla gegantera
d’Arenys de Mar. Ahir era el locutor de l’acte. L’acompanyava Roger Rocabert, de  anys i de Sabadell, membre de les colles de
Moià i Blanes, i Èric Ribas, dels
gegants de Ribes de Freser. «Estàvem avorrits i vam començar a
contactar amb colles de tot Catalunya. No pensàvem pas que ens
en sortiríem», van explicar a
aquest diari. Alguns dels partici-

pants s’acostaven a abraçar-los
per la feina feta.
Avui, l’Orfeó Català
El que es preveu que podria ser el
darrer cap de setmana dels polítics presos a Lledoners no només
es recordarà per l’especial trobada gegantera. Avui és prevista
una actuació de l’Orfeó Català, a
les . hores, després de la que
protagonitzaran els Músics per la
Llibertat. Una estona abans, a /
de , el pla de Lledoners acollirà
l’arribada dels participants de la
caminada Olot-Lledoners, organitzada per la plataforma Bianya
Sobiranista i Òmnium Garrotxa.
Els Gegants del Poble Nou de
Manresa durant el seu ball

Els joves impulsors
L’empresonament d’exmembres
del Govern català i els fets succeïts des de llavors no deixen indiferents, tampoc, els més joves.
De fet, la trobada de gegants que
es va viure ahir a Lledoners va ser
impulsada per un grup de nois
d’entre  i  anys, tots ells membres de colles geganteres, que fa

Joan Bonanit, ahir
N. BADRENAS SANT JOAN DE VILATORRADA

Les paraules que pronuncia
cada nit Joan Bonanit davant la
presó de Lledoners van anar
acompanyades ahir per un gran
cartell de foc on es podia llegir
la paraula «absolució». Aquesta
acció sorpresa es va dur a terme
perquè es complien  vespres
des que el jove va començar a
desitjar un bon son als presos, i
ho ha fet nit rere nit.
Milers de persones van acudir al pla de Lledoners, de nou,
ahir al vespre i van poder sentir
la resposta de tots els presos al
«bona nit». També hi van ser la
mare i la germana de Jordi Turull. El cartell pirotècnic es va
aixecar amb una grua i va prendre foc un cop penjat a l’aire.
Jordi Pesarrodona va detallar a
aquest diari que a partir d’ara
«absolució» serà el lema dels
actes que s’organitzin per fer
costat als polítics catalans, que
estan a les portes del judici.

MIREIA ARSO
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La caminada d’Olot a Lledoners
pels presos ja trepitja el Bages
RAMON CREUS

La iniciativa, que arribarà

demà al centre penitenciari,
ha atret participants vinguts
d’arreu de Catalunya
ACN SANTA MARIA D’OLÓ

La caminada que diumenge
passat va arrencar a Olot i que
demà ha d’arribar a la presó de
Lledoners per acomiadar els independentistes presos abans que
siguin traslladats a Madrid pel judici, ja és en terres bagenques.
Ahir els participants van arrencar
a Santa Maria d’Oló en direcció a
Artés, on a la tarda van ser rebuts
al parc de Can Crusellas per l’alcalde i regidors, els grallers, i músics per la llibertat, entre d’altres.
Demà es preveu que arribin a Lledoners cap a les  del matí.
La caminada aplega participants de diferents punts de Catalunya, i en les primeres etapes hi
va haver unes  persones. Organitzada per Bianya Sobiranista
amb el suport d'Òmnium Garrotxa, busca «acomiadar» els polítics
independentistes empresonats,
tenint en compte que es preveu
que serà el seu últim cap de setmana a Lledoners abans del judici.
«Volem donar-los el nostre escalf
i ajudar-los a carregar bateries»,
diu Xevi Toldrà, de l'organització.

Arribada de la caminada a Artés, ahir a la tarda

Després de l'arrencada, diumenge a Olot amb prop de 
persones, una mitjana de setanta
participants s’hi ha sumat etapa
rere etapa. «Ha vingut gent de
pràcticament totes les comarques», diu Toldrà, i ahir avançava
que pel desenllaç, de Sant Joan de
Vilatorrada a la presó, ja se n'hi
han inscrit prop de .
Elena Obradors, de  anys, és
una de les participants que ha optat per repetir. Ahir arrencava la
tercera de les jornades, amb prop
d'una trentena de quilòmetres ja
a les cames. «Això és el mínim que
podem fer per ells», deia. Ho repetia Maria Carme Sunyé: «Hem de
seguir donant veu», exclamava.

L'etapa de Santa Maria d'Oló a
Artés és la segona en què han participat Joan Juliol i Joan Coma.
Ahir explicaven que, si les cames
els aguanten, volen arribar fins a
la presó. «Caminem per exigir la
seva llibertat», remarcava Juliol,
mentre que Coma reiterava la «injustícia» de l'empresonament i insitia que «posar urnes no pot ser
un delicte, ells són els representants legítims del poble de Catalunya».
Entre les debutants d'ahir hi havia Carrie Dorca. En el seu cas,
deia, «és interessant participar en
iniciatives com aquesta, qualsevol acció a favor dels presos i la independència és important».
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Un cap de setmana farcit d’actes
 A banda de l’arribada de la caminada, l’esplanada de Lledoners acollirà aquest cap de setmana nombroses activitats per
acomiadar els independentistes
presos. Aquest matí hi haurà una
trobada de gegants amb unes 80
colles i una concentració del

grup Escamots Catalans Motards. A les 20.45 h serà la vegada 200 que Joan BonaNit els desitjarà la bona nit. Hi haurà una
actuació de diables i una cantada del «Bona Nit» dels Pets.
Demà hi actuaran els Músics per
la Llibertat i l’Orfeó Català.
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Misubishi Electric, con los ganadores del premio El Primer
Palau

P.20

 "A"#  

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16-17

O.J.D.: 5006

TARIFA: 4103 €

E.G.M.: 26000

ÁREA: 1503 CM² - 167%

SECCIÓN: ESPECIAL

20 Enero, 2019

Nona Arola i Vera
Gestora cultural i afectada per la Síndrome de Sensibilització Central. És gestora cultural en l’àmbit de la música clàssica i fins fa vuit anys dedicava la
vida a la feina. No parava de viatjar i organitzava concerts, i tenia una rica vida social. Ara, viu pràcticament reclosa a casa per la malatia que pateix

«Si no canviava de
vida podia acabar
en cadira de rodes»
Abel Gallardo Soto

als aparells electromagnètics. Els wifis, els
comptadors nous que posen ara, o els comandaments a distància... Som persones ultrasensibles.
P Quan s’adona que pateix la Síndrome de
Sensibilització Central?
R Fa vuit anys, una persona que ja tenia la malaltia em va dir que potser jo també la patia.
Vaig anar al seu metge, em va fer omplir un
qüestionari sobre el símptomes que patia i
m’ho va diagnosticar. El metge de capçalera
em va derivar a Vall d’Hebron, a la unitat de
fatiga crònica. I no hi ha cap cura. Només puc
evitar els brots produïts per la contaminació
ambiental, els productes químics o les situacions d’estrès. Les persones que patim la malaltia habitualment som molt actives, assumim un excés de responsabilitat i tenim moltíssima capacitat de feina. I això passa factura.
Jo era una persona que anava, ja abans de dedicar-me a la gestió musical, molt sovint a concerts i, per tant, em relacionava amb molta
gent. I això és una de les coses que més trobo
a faltar.
P Com es canvia una vida tan agitada, com
la que tenia, per una altra en què es passa el
dia a la casa de pagès on viu?
R Ho estic intentant. Això no s’acaba de fer
mai. No és que deixés la feina, sinó que la feina
em va deixar a mi. Em dedicava a buscar contactes i a anar a concerts. Sempre estava
amunt i avall i això ja no ho podia fer perquè
em matava. Quan el metge em va dir que canviés de vida perquè hi havia la possibilitat
d’acabar en una cadira de rodes, el xoc va ser
molt fort.
P Hi ha un dia que vostè veu clarament que
ho ha d’abandonar tot?
R El dia que no puc aixecar-me del llit, és quan
veig que no puc més. El desencadenant és un
període d’estrès. És cert que la malaltia té una
part genètica, però també hi ha un vessant
emocional. La meva mare tenia Alzheimer i la
vaig haver de cuidar. Va acabar morint i va ser
dur perquè jo llavors estava viatjant molt i vaig
haver de renunciar a viatjar per cuidar-la.
Emocionalment va ser un tràngol molt dur.
Quan la mare em va preguntar qui soc...
Aquest dia em va marcar. S’ajunten moltes coses i em dic «no puc més». Em replantejo la
vida, i vaig decidir venir a viure a Granera.
P Laboralment, com ho va solucionar?
R Vaig intentar d’aconseguir una invalidesa,
però no me’n vaig sortir perquè és una malaltia que no està reconeguda. Als responsables
de les grans farmacèutiques no els interessa
que ho estiguin perquè no podem prendre

ELS 4 CANTONS

GRANERA

Nova Arola i Vera (Granera, ) no només
va haver de renunciar a la seva feina, a la qual
es dedicava amb tota l’ànima, quan li van diagnosticar la Síndrome de Sensibilització Central. És gestora cultural en l’àmbit de la música
clàssica i habitualment havia de viatjar a les
ciutats on organitzava concerts. Gràcies a la
feina, tenia una rica vida social amb personalitats del món de la música. Va cultivar tota una
trajectòria professional. Però la malaltia la va
obligar a abandonar la feina, el tracte constant
amb la gent i, el que més l’apassiona, la música
en directe. Assimilar que havia de canviar radicalment de vida per evitar acabar en una cadira de rodes no va ser gens fàcil. Va haver de
tocar fons. Ara, però, assegura que ho ha superat i gaudeix de la seva vida a la casa de pagès que té a Granera, a la comarca del Moianès. Per visitar-la, s’ha de prendre precaucions
perquè les colònies, els desodorants i els suavitzants de la roba afecten la seva salut.
P La malaltia arriba de sobte i l’obliga a deixar la vida que feia?
R No. De ben jove jo ja tenia problemes de salut que em limitaven. Si em passava molta estona tocant el piano, començava a tenir tendinitis i problemes musculars. Ja als  anys,
quan s’acostaven els exàmens de música, anava amb el braç embolicat menys quan estava
tocant. Tenia símptomes, però no els relacionava entre ells i no sabia que tenia la malaltia.
Amb els anys, els problemes es van agreujar.
Pateixo la Síndrome de Sensibilització Central, que té diverses potes. Les més conegudes
són la fatiga crònica, la fibromiàlgia, la sensibilització química múltiple i sensibilitat electromagnètica. El que em provocava més alarma és que no tolerava moltes olors. Quan, per
exemple, canviava de marca del rentavaixelles. Als  o  anys, quan la meva mare es posava la seva colònia, m’afectava molt i li deia
que no podia ni respirar. I això que potser se
l’havia posat feia  hores.
P Quins són els altres símptomes?
R Com més descanso em trobo pitjor, perquè
el descans no és reparador. I això seria la fatiga
crònica. Quan algú em toca sovint, per fluix
que sigui, mentre em parla, em fa mal. Són petits punts de dolor repartits per tot el cos, i això
és la fibromiàlgia. De la mateixa manera que
tinc hipersensibilitat als productes químics i

Tothom té el que es mereix?
Crec que, com dia Alma Mahler, tothom ho
pot aconseguir tot, però també ha d’estar
disposat a tot.
Millor qualitat, pitjor defecte?
Il·lusionar-me per les coses, i això a la vegada és una qualitat i un defecte.
Quina part del seu cos li agrada menys?
No m’he parat mai a pensar-hi.
Quant és un bon sou?
El que et permet dormir tranquil.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
El que encara no he escrit.
Una obra d’art?
El lied de Gustav Mahler «Um Mitternacht»
En què és experta?
Soc estudiosa de Gustav i Alma Mahler.
Déu existeix?
El meu, sí.
Què s’hauria d’inventar?
La necessitat de seguir inventant.
Quin personatge històric o de ﬁcció
convidaria a sopar?
Gustav Mahler.
Un mite eròtic?
Alma Mahler
Acabi la frase: la vida és...
El que tu vols que sigui.
La gent, de natural, és bona, dolenta o
regular?
De tot una mica.
Tres ingredients d’un paradís.
Música, silenci i la companyia d’un gos.
Un lema per a la seva vida.
Tornar-ho a intentar.
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medicament. Els fàrmacs no deixen de ser
productes químics que ens poden perjudicar.
Per tant, som malalts incòmodes i ens acusen
que tot és mental i ens ho fem nosaltres mateixos.
P I per tant, econòmicament com se’n surt?
R Faig les feines que puc. En podria fer moltes
més, però com que no estic al mercat, la gent
ja no pensa en mi. Feia comentaris i textos per
a Ibercamera, el Palau de la Música... i ara costa més que m’encarreguin textos. Abans ells
em trucaven i ara és al revés. Ara, intento portar la música el meu entorn i per això encara
m’encarrego de muntar el Festival Viñas, i organitzo concerts en indrets que afectin poc la
meva salut. També organitzo un altre festival
a Granera des de fa cinc anys, en el qual combinem música, patrimoni i natura.
P Com és la seva vida ara?
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ABEL GALLARDO

«El dia que no
em vaig poder
aixecar del llit
va ser quan vaig
veure que no
podia més»
«Hi ha familiars
que es pensen
que és una
invenció i es
perfumen quan
em visiten»
«Vaig intentar
aconseguir una
invalidesa, però
és una malatia
que no està
reconeguda»
«Amb els anys
he après a
valorar les
petites coses,
com una posta
de sol»

R Vaig entrar en una profunda depressió perquè em preguntava «què faig jo aquí, si el que
vull és anar al Liceu, al Palau o a l’Auditori?».
Ha estat molt dur tot el procés i vaig començar
a estar millor anímicament fa menys d’un any.
Intento gaudir d’altres coses. No ens adonem
que una posta de sol pot ser un espectacle millor que anar al Liceu. I anar al Liceu, per a mi,
és molt difícil perquè m’arriba l’olor dels perfums que s’ha posat la gent per anar-hi, i arribo
a casa feta una porqueria. Aprens a valorar altres coses.
P Les petites coses?
R La relació amb el gos, una posta de sol o veure com creix l’hort. Al llarg del dia m’abasteixo.
Cuido les gallines, l’hort... I això m’ocupa molt
temps, però no em satisfà completament perquè continuo tenint inquietuds intel·lectuals
i intento fer una vida cultural tan rica com puc.
Per sort les noves tecnologies faciliten que pugui escoltar la Filharmònica de Berlín a Internet sense haver-hi de ser.
P Què troba a faltar de la vida que mantenia
abans d’instal·lar-se altra vegada a la casa
familiar de Granera?

INSEPARABLES

 GOS. Una de les coses que més aprecia,
de la seva nova vida a Granera, és la relació
amb el seu gos, que es diu Escolti. En una
vida que a vegades és solitària, el gos li fa
molta companyia.

R Trobo molt a faltar el directe. Em passava el
dia entre músics. Durant anys vaig fer d’apuntadora d’òpera, i estava al mig, entre l’orquestra i els cantants. Trobo a faltar aquesta sensació. Per això organitzo concerts aquí, perquè
em fa vibrar.
P El seu entorn com ho ha assimilat?
R Hi ha familiars que no ho entenen i es perfumen el dia que em venen a veure. Es pensen
que és una invenció i no ho notaré. Tinc decepcions. Sortosament tinc bons amics que
em respecten. En l’àmbit de la música, hi ha
molta gent que s’ha oblidat de mi perquè ja he
deixat de moure’m en molts cercles. Per sort,
encara tinc bons amics i contactes. Des de fa
quatre anys organitzo una marató de pianistes
amb la finalitat de recaptar fons per a l’institut
de recerca de la Vall d’Hebron. Hi participen
pianistes com Albert Guinovart. A part, el dia
del meu aniversari organitzo una sessió musical amb amics a casa meva i, així, també gaudeixo de música en directe.
P Anteriorment, a nivell professional va fer
de tot.
R M’he dedicat, des de joveneta, a qüestions
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de gestió cultural, primer al món del cinema i
del món editorial, creant la primera editorial
en català de cinema el . Amb Àlex Gorina
i Miquel Porter i Moix vam crear una revista
de cinema que durant molt temps es lliurava
amb el diari Avui, i després d’aquest inici em
vaig dedicar al que realment m’apassionava,
que és la música. Vaig començar a treballar
amb Joventuts Musicals d’Espanya, portant
tota la direcció artística.
P Aquest va ser només el primer pas.
R Sí. Durant cinc anys vaig estar aquí, amb tot
el que implica de contactes internacionals.
Després d’aquesta etapa, entro a la direcció
artística de l’Auditori, amb Josep Lloret. Fèiem
la programació pròpia i es crea el servei educatiu, que ara és una de les seves branques
més potents. Després, vaig estar un parell
d’anys a la fundació de Jordi Savall i, més tard,
poso en marxa una agència de management
perquè molts dels músics em demanaven que
els fes de mànager. I en un concert, acompanyada de l’Albert Guinovart, que organitzàvem amb l’Orquestra Barroca de Sevilla, els
seus responsables em van demanar que els
portés la gestió. Vam fer un projecte important
i vam guanyar medalla de Belles Arts estatal i
vam començar a fer gires internacionals.
P Per a vostè, què era la música abans, i què
significa ara?
R Ara i abans, per a mi la música és com la gasolina.
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La mano
de Ferriol
La única ciudad castellana
integrada en la ruta europea
del modernismo exhibe 19 edificios
singulares en unas pocas calles
Edificio Las Cariátides (1910), en la plaza Sagasta.

Fachada del casino (1906), de Miguel Mathet Coloma.

ARQUITECTURA
MODERNISTA
ZAMORA
Web www.turismoenzamora.es/
ruta-del-modernismo.

Lucernario de la plaza del mercado de Zamora, junto al casco viejo y sus calles principales. En la fotografía inferior, detalle de una puerta. :: FOTOGRAFÍAS: ELENA SIERRA

:: ELENA SIERRA

Q

ue Zamora es la ciudad
del románico es de sobra
conocido. La más de una
docena de iglesias de
este estilo y época que hay solo en
su casco histórico –diez más si se
amplia la búsqueda por las calles
aledañas, ya fuera del cogollo– es la
prueba. Lo es la catedral, en lo alto
de la ciudad, junto a los restos del
castillo y casi con vistas sobre el
Duero; un edificio grandioso, diferente a todo lo conocido, con esa
cúpula que parece importada de alguna ciudad lejana y que responde
ya a épocas posteriores a la de su
fundación. Pero tal vez no es tan
famoso el hecho de que por las calles de Zamora, mientras se va de
una punta a la otra del casco (y hablamos de más o menos un kilómetro y medio de largo en línea
recta), el modernismo tiene uno
de sus hitos. De hecho, es la única
capital de Castilla y León que forma parte de la Ruta Europea del
Modernismo. ¿La razón? La cantidad de edificios construidos en las
tres vertientes que existieron de
este estilo arquitectónico y artístico entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
La ruta zamorana se detiene en
19 ejemplares pertenecientes a la
corriente internacionalista (mu-

cha decoración pero pocos colores), la conocida como Sezession
(fue la común en Centroeuropa,
quien haya visitado Viena se hará
una idea de esa combinación de
péndulos y círculos sobre fachadas
de líneas rectas, adornos dorados
incluidos) y la catalana, la más colorida y con ecos de épocas pasadas
y abundancia de florituras, que es
la más abundante. Porque aquí trabajó, mucho, Francisco Ferriol,
graduado en Barcelona y discípulo
de Domènech i Montaner, el autor
del Hospital de San Pau, el Palau
de la Música, la Universidad Pontificia de Comillas, la Casa Lleó Morera...

Florituras en Casa Traviesa
Pues Ferriol se llevó todo ese saber
a Zamora y diseñó una docena de
los edificios modernistas de la ciudad que todavía pueden verse (y
suya es también, por ejemplo, algunos trabajos de forja y elementos de otras construcciones). Están
muchos de ellos en el entorno de
la Plaza Mayor: en la calle Balborraz (números 3 y 4), Quebrantahuesos, 1 y Plaza Sagasta, 3. Aquí,
por cierto, hay todo un frente
compuesto por bloques bien trabajados, incluido uno que se llama de
las Cariátides, es evidente por qué,
y la Casa de Norberto Macho... Al

RECOMENDACIONES
Un clásico muy clásico de Zamora, tanto como el románico
y el modernismo, es el pincho
moruno. Los hay en muchos
bares pero en la zona de los Lobos (Lobo Pinchitos en Flores
de San Torcuato y Lobo El Rey
de los Pinchitos en Horno de
San Torcuato), mejor que mejor; hay que decir que sí o que
no al pedirlo (que sí pique o
que no). La ruta del pincho
moruno lleva también a la calle Los Herreros, una cuesta
que de noche ofrece copas y
que de día tiene locales con
plancha en la que se hacen pinchos de mollejas, de morcilla,
de verduras (sí, de verduritas;
lado del mercado, la Casa
de Crisanto Aguiar tiene
casi todo lo que le puede gustar a quien admire el Modernismo:
caritas sobre las ventanas, forja en los
balcones y puertas
de portal que son
obras de arte, con remaches dorados. Y en la
calle Traviesa, cerquita, se
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de hecho, el pimiento asado es
una tapa típica en la ciudad).
El bar La Piedra es uno de ellos.
En el restaurante del Casino
(La Oronja, Santa Clara 2, 1º);
cada semana se inventan una
nueva tapa. Y en la Plazuela de
San Miguel 3, el Ágape presume de horno de leña para hacer pizzas y otros platillos italianos. Se pueden comer en
plan tapa –hay también tostas,
raciones de queso o embutido,
minihamburguesas– o en
mesa y con mantel. Y como estamos en Castilla, un asador:
Mariano, con horno, brasa y
buen género (Avenida de Portugal, 28).
le atribuye a Ferriol la autoría de Casa Traviesa.
Lo que la define: color,
color y florituras.
No todos los edificios de influencia
modernista de la ciudad se hallan en el
mejor de sus momentos; aunque muchos
están reformados y cuidadísimos, los hay que no,

algunos pequeños y escondidos en
la esquina de alguna plazuela (hay
que prestar atención). Pese a eso,
también ellos evocan tiempos de
dinero a espuertas y de inversión
en casas bonitas. Los que están en
perfectas condiciones y los que no,
ambos, invitan a seguir andando
por las calles de la capital para ir
anotando las corrientes, los colores,
las vidrieras, las puertas de forja
con dibujos y los adornos de todo
tipo que sobrevuelan los pasos.
En la de Santa Clara destacan
–entre los comercios que pueden
encontrarse aquí como en cualquier otra ciudad– al menos seis de
estas obras de arte. De principio, a
fin, los números 2, 3, 14, 19, 29 y
31. El primero de todos ellos es el
viejo casino construido en 1905.
Lo bueno de este edificio en concreto es que sigue siendo centro de
reunión, allí va la gente a echar la
partida; y como tiene un restaurante muy majo y una barra para el
tapeo, se puede subir la escalinata
de mármol tranquilamente, admirar los techos altos de madera y las
pinturas, tomarse algo y volver a
bajar. También el Teatro Ramos Carrión, en el antiguo patio del Hospicio del Palacio de los Condes de
Alba y Aliste –ahora Parador–, que
se ha pintado de azul y blanco y
llama mucho la atención.
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La col·lecció de La Caixa a Londres

Vila-Matas, amb una obra de Richter; una fotografia de Carlos Pazos; una tela de Miquel Barceló; un vídeo de Dora García, i una instal·lació de Dominique Gonzalez-Foerster ■ DAN WEILL

Enrique Vila-Matas fa una tria de la col·lecció d’art contemporani de La Caixa i hi
dona una interpretació personal que exposa a la Whitechapel Gallery de Londres

Art de bones paraules
Jaume Vidal

ENVIAT ESPECIAL
Londres

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“La col·lecció d’art contemporani de La Caixa és
oberta i permet moltes mirades”, opina Elisa Durán,
directora general adjunta
de la Fundació Bancària
La Caixa. Amb aquesta reflexió, La Caixa ha trobat
una fórmula per dimensionar i projectar la seva collecció cap a un camí que,
sense perdre la capacitat
expositiva de les obres, en
mostri una textura diferent impregnant-se de referència literària. Aquesta

nova pell prové del treball
que va encarregar la Fundació La Caixa a l’escriptor català Enrique VilaMatas (Barcelona, 1948).
Es tractava que indagués
en el catàleg de la col·lecció, de prop d’un miler de
peces, i que en triés sis.
Amb aquestes peces hauria de crear un discurs que
donés un cert sentit a una
exposició. Se li va proposar un text que justifiqués
la tria. Vila-Matas va fer
una contraoferta amb un
relat que barreja ficció i
realitat, i alhora serveix
com a text del catàleg, que
en aquest cas ha esde-

vingut un nou llibre seu:
Cabinet d’amateur, una
novela oblicua. “Aquest
llibre el plantejo com un
homenatge a l’escriptor
Georges Perec i deixo escletxes que altres autors
podrien omplir.” Dit això,
fa marxa enrere irònicament i rebla: “Potser hauria de ser jo qui les omplís.”
Tot el projecte s’encabeix
en la proposta que la
Whitechapel Gallery de
Londres va fer a La Caixa
d’exposar un tast de la
seva col·lecció en una de
les sales que habitualment
destinen a mostrar col·leccions d’art. La Whitecha-
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El projecte
inclou un nou
llibre basat en les
reflexions que
es deriven del
diàleg amb l’art

pel Gallery és una entitat
privada ubicada en una
antiga capella que fa ja un
segle va servir per exposar
obres d’art i donar un coixí
cultural als habitants de la

zona, un dels barris més
pobres dels que envoltaven Londres. Va ser en
aquest mateix lloc on es va
exposar, després de fer-ho
a París, el Guernica de Picasso quan se’l va haver
d’emportar d’Espanya a
causa de la Guerra Civil.
La proposta de La Caixa
va més enllà de la participació de Vila-Matas. S’ha
convidat a seguir el mateix esquema de treball
tres escriptors internacionals més: Maria Fusco,
Tom McCarthy i Valeria
Luiselli. D’aquesta manera, la presència de la collecció de La Caixa s’anirà

renovant segons la tria de
cadascun dels escriptors.
Aquest cicle de quatre
mostres diferents s’allargarà durant un any i mig.
La tria de Vila-Matas
ha estat: el quadre I.G.
(1993), de Gerhard Richter; la instal·lació Petite
(2001), de Dominique
Gonzalez-Foerster; el vídeo La lección respiratoria (2001), de Dora García; la fotografia Milonga
(1980), de Carlos Pazos; la
tela Une poignée de terre
(1989), de Miquel Barceló,
i Theben, West (1993),
Continua a la pàgina següent
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La col·lecció de La Caixa a Londres

La fotografia ‘Theben, West’ (1993), d’Andreas Gursky, una de
les peces triades per Vila-Matas ■ LA CAIXA
Ve de la pàgina anterior

d’Andreas Gursky. Com va
explicar Vila-Matas en la
presentació de la mostra
a Londres, el procés de la
tria va consistir a descartar obres; les escollides ho
van ser per una connexió
molt directa amb l’escriptor. “Ho vaig fer de manera intuïtiva, directa, com
quan vaig haver de reduir
a la meitat la meva biblioteca a causa d’un trasllat.”
Així, la peça de Barceló
està feta amb terra: “Aquí
vaig trobar la connexió
amb la terra catalana, la
meva terra.” D’aquesta
mirada més local, va passar a la fotografia del jaciment arqueològic de Tebes, que li “aportava una
percepció més àmplia i
més oberta”. Amb Pazos
es va produir un lligam generacional. En la foto triada es pot veure l’autor
de l’obra a la barra del Salón Cibeles: “Un ball on
es barrejava el públic clàssic amb la modernitat i
on solíem anar cada dijous.” La peça amb la qual
Vila-Matas connecta les
seves obsessions literàries és el quadre de Richter, en què es pot observar
una dona d’esquena que
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al seu torn està observant
un quadre. El fet d’estar
d’esquena és el que fa que
a Vila-Matas se li disparin
les neurones i el que el
porta a un episodi de joventut. “Vaig veure actuar Miles Davis al Palau
de la Música Catalana
quan Franco encara era
viu. Va actuar d’esquena al
públic, fet que va provocar
la indignació dels puristes
del jazz, però a mi em va
portar a la literatura. Volia
escriure i ho faria d’esquena al públic”, va explicar
l’escriptor barceloní.
Una altra de les obres
triades és d’una autora
que coneix bé i amb la qual
ha compartit sovint hores
de conversa: Dominique
Gonzalez-Foerster, que
presenta una gran installació amb un cub de vidre i
un enregistrament en què
es pot veure una nena.
Quant a Dora García, de
la qual ha seleccionat un
vídeo en què una dona explica a una altra de més jove com s’ha de respirar, Vila-Matas destaca la gran
connexió de l’artista amb
el món literari. L’escriptor
va anunciar que ja té a
punt per publicar, a l’abril,
la seva propera novel·la:
Esta bruma insensata. ■
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Arriba, Vila-Matas con el lienzo de Richter detrás. A la izquierda, la pieza de Dora García y el autorretrato melancólico de Carlos Pazos. . EL MUNDO / DAN WEILL

Arte. La Whitechapel Gallery invita a
cuatro escritores a ejercer de comisarios a
partir de la colección de la Caixa. Debuta
Vila-Matas, que ha escrito para la ocasión
‘Cabinet d’amateur, una novela oblicua’

LA BIOGRAFÍA
DE VILA-MATAS
EN UN ‘RICHTER’
POR LETICIA BLANCO
LONDRES

El arte contemporáneo y
Enrique Vila-Matas llevan
años flirteando seriamente.
En 2013 el escritor aceptó la
propuesta de sentarse a
escribir en un restaurante
chino durante la feria de
arte más importante de
Europa, la de Kassel. De allí
salió una novela, Kassel no
invita a la lógica, a la que
siguió otra, Marienbad
eléctrico, en la que los
protagonistas eran él y la
artista y amiga Dominique
Gonzalez-Foerster.
Así que cuando la Caixa y
la galería Whitechapel de
Londres pensaron en invitar
a cuatro escritores para
ponerse el disfraz de
comisarios e idear una
exposición a partir del

millar de piezas que atesora
la colección de la fundación
bancaria, estaba claro que el
duchampiano Vila-Matas
era el número uno de la
lista. El autor de Dublinesca
aceptó el reto y el resultado,
la muy personal a la par que
enigmática Cabinet
d’amateur (el título alude a
su preferido Perec) puede
verse hasta el próximo abril
en la emblemática galería
londinense. Los otros tres
escritores que completan
este curioso cuarteto
expositivo que se alargará
año y medio son Maria
Fusco, Valeria Luiselli y Tom
McCarthy. Además de elegir
las piezas y proponer una
nueva lectura de la
colección, el trato implicaba

escribir una breve novela
que, en el caso de VilaMatas, lleva por título
Cabinet d’amateur, una
novela oblicua, todo un
aperitivo hasta abril, fecha
de publicación de su
próxima novela, Esta bruma
insensata(Seix Barral).
¿Cómo escoger sólo seis
piezas de un catálogo de
más de mil? «Tenía una idea
muy clara. Ante una obra de
arte, o ésta te atrae mucho o
la rechazas», cuenta el
escritor. «Aunque a veces
rechazamos algo y luego
volvemos a ello. A mi me
pasó con México. Lo odié la
primera vez que fui y al
volver a Barcelona sólo
quería que me invitaran otra
vez. Pero esto es una
digresión. Las obras que
están aquí me atraían
poderosamente porque, de
una forma inconsciente, hay
un hilo del pasado
conectado a todas ellas»,
explica.
Y así, trazando una suerte
de autobiografía literaria
(Cabinet d’amateur puede
leerse de esa forma,
también como un catálogo
de exposición muy
personal), Vila-Matas ha
reunido Petite, una
instalación de su amiga
Gonzalez-Foerster sobre los
miedos infantiles, un vídeo
de Dora García –La lección
respiratoria– sobre «la
obediencia y la construcción
de la personalidad ajena»
que tiene algo del mundo de
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Beckett, un lienzo de Miquel
Barceló –Un poignée de
terre– que retrata un pedazo
de tierra que Vila-Matas tuvo
como póster colgado durante
años en su habitación y una
composición fotográfica de

Andreas Gursky sobre un
yacimiento arqueológico del
mismo color terroso que le
recordó a los cherokees y su
idea de que «la tierra es un
regalo de Dios y no
pertenece a nadie» ni merece

la pena «parcelar». Otra
fotografía, un autorretrato
melancólico de Carlos Pazos
en la barra del Cibeles, es
para Vila-Matas una suerte
de espejo generacional de la
«derrota», titulado Milonga.
«En su momento me pareció
narcisista, bien. Ahora me
parece mucho mejor».
Pero si hay una obra sobre
la que pivota toda la
exposición, esa es el
espectacular I.G. (790-3), el
lienzo de Gerhard Richter
en el que aperece una mujer
de espaldas en esa técnica
del alemán (un raspado que
difumina los contornos) que
hace que sus cuadros
parezcan increíblemente
reales, como fotografías
antiguas. Para Vila-Matas,
ese cuadro se interroga
sobre la pintura del mismo
modo que él reflexiona
sobre la literatura en sus
libros. Que la mujer esté de
espaldas le recordó a al
primera vez que vio a Miles
Davis tocar, de espaldas al
público, en el Palau de la
Música. «Me pareció
fabuloso. Mi primera novela
también la escribí de
espaldas al lector. En parte,
porque me daba miedo».
Es la primera vez que la
Whitechapel Gallery,
fundada en 1901 por un
filántropo victoriano que
quiso llevar algo de arte al
depauperado East End
londinense, expone una
colección española. La de la
Caixa empezó a gestarse en
1985 cuando, recordemos,
no existían ni el Macba ni el
Reina Sofía, y ha entrado en
este 2019 superando por
primera vez el millar de
obras (1006) de 414 artistas,
un 54% de ellos,
internacionales. Entre las
últimas compras destacan
las de artistas como Antoni
Muntadas, Lúa Coderch e
Isa Genzken (la ex mujer de
Gerhard Richter que
casualmente aparece en el
lienzo escogido por VilaMatas, pintado poco antes
de su separación). 2018 ha
sido un año bueno para el
área cultural de la Obra
Social de la Caixa: sus
propuestas han llegado casi
a tres millones de personas
y en Madrid se han
convertido en el tercer
centro de arte más visitado
de la capital por detrás del
Prado y del Reina Sofía,
superando por primera vez
al Thyssen.
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JxCAT pregunta a Sánchez
«què està diposat a fer en
el diàleg amb Catalunya»
El cap de l’Executiu adverteix que qui voti «no» als Pressupostos «estarà

rebutjant moltes millores socials i de benestar i haurà d’explicar-ho molt bé»
ACN

EFE/ACN/DdG BRUSSEL·LES/MÚRCIA

■ El portaveu adjunt de JxCat al
Parlament, Eduard Pujol, va preguntar al president del Govern
central, Pedro Sánchez, «què està
disposat a fer en el diàleg amb Catalunya» si vol que el partit independentista doni suport als Pressupostos Generals de .
«Aquesta és una pregunta reiterada, que es va repetint: l'exigència
a Junts per Catalunya de quina és
la seva posició en el debat dels
pressupostos. La pregunta que
nosaltres tornem a fer, reformulem, és què està disposat a fer el
senyor Pedro Sánchez en el diàleg
amb Catalunya, en la solució política al conflicte de Catalunya les
properes setmanes i mesos», va
dir el polític independentista.
Pujol es va expressar en aquests
termes després d'una reunió del
grup parlamentari de JxCat a
Brussel·les, en la qual va demanar
«polítiques per a una situació política». «Aquest no és un conflicte
judicial, encara que alguns hagin
portat amb tota la convicció
aquest problema a la judicatura,
en un Estat arbitrari que ho ha demostrat àmpliament els últims
mesos», va considerar.
Així, va dir que Sánchez «ha de
decidir si és un home d'Estat o si
és un president del Govern incapaç de marcar el seu relat, incapaç
de marcar un debat que superi la
cotilla actual imposada per l'extrema dreta i la dreta», a la vegada
que va considerar que les posicions de la dreta «no busquen en

L’Orfeó Català fa un recital a Lledoners
 Amb un repertori de cançons tradicionals catalanes com ara Muntanyes del
Canigó o El Rossinyol, una seixantena de cantaires de l’Orfeó Català van oferir
ahir un recital al pla de Lledoners. De manera voluntària, els cantaires es van
voler afegir als actes que s’organitzaven fora de les presons i Lledoners va ser
l’última parada. Van completar així el concert de Músics per la Llibertat.

cap cas la solució al conflicte».
Quant al judici del procés, va opinar que es tracta d'un procés a
«presos polítics», a «la democràcia», a «la política» i a «les urnes».
Pujol va afirmar que és un «disbarat enorme» que la política espanyola reivindiqui «amb lleugeresa» que es torni a aplicar el .
«Que deixin en pau Catalunya,
que ens deixin en pau les nostres
llibertats i drets, que no juguin
amb un artefacte que ens ha fet
mol mal. Prou», va exigir.
El portaveu adjunt de JxCat va
exigir que els presos citats a declarar a la comissió del  puguin
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fer-ho «de manera telemàtica o
presencial» i va apuntar que si el
Suprem no els ho permet serà una
«nova estafa a la democràcia».
Per la seva part, Sánchez va advertir ahir que qui hi voti «no» als
Pressupostos «estarà rebutjant
moltes millores socials i de benestar, fet pel qual haurà d’explicarho molt bé a la ciutadania». Va
destacar que els Comptes permetrien progressar cap a les cinc
«grans transformacions» que necessita l'Estat: Educació, mercat
de treball i empresa i economia
social, sistema del benestar, pensions, i medi ambient.

