Taula de contingut
Simon Carrington i el Cor de Cambra del Palau recorren e1 riu de 1a música fi-arlcesa A la ançaise!'

3

La Vanguardia - Catalán - 03/03/2019

La grossa de la clàssica cau aBarcelona

4

La Vanguardia - Catalán - 02/03/2019

EI web de

5

La Vanguardia - Catalán - 02/03/2019

Beethoven regnarà al Palau de la Música

6

Ara - 02/03/2019

LES CARES DEL DIA

7

Ara - 02/03/2019

De nou amb els grans

8

El Punt Avui - 02/03/2019

El Palau pone a Barcelona en la ruta de las grandes capitales

9

El Mundo de Catalunya - 02/03/2019

Las grandes estrellas de la clásica se citan en el Palau de la Música

10

ABC Cataluña - 02/03/2019

La integral de las sinfonías de Beethoven copa el Palau 100

11

La Razón Cataluña - 02/03/2019

Gardiner, Dudamel, Rattle y Mehta dirigirán en el Palau de Barcelona

12

La Voz de Galicia - 02/03/2019

Barcelona, capital de la clàssica

13

El Periódico de Catalunya - Catalán - 02/03/2019

Zubin Mehta serà l’estrella del cicle BCN Clàssics

14

Ara - 04/03/2019

Objectiu: que Barcelona respiri música clàssica

15

Ara - 03/03/2019

Barcelona quiere ser capital musical europea

17

ABC Cataluña - 04/03/2019

''En la música m’he sentit i em sento sol''

18

El Punt Avui - 03/03/2019

Tal dia com avui fa...

20

El Punt Avui - 03/03/2019

HISTÒRIES DEL BAGES - NÚM. 616 Manresa a l’Assemblea d’Ajuntaments (1)

21

Regió 7 Revista - 02/03/2019

«La indústria musical és molt curta de mires»

22

El Periódico de Catalunya - Catalán - 03/03/2019

P.2

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 100801

TARIFA: 9709 €

E.G.M.: 572000

ÁREA: 215 CM² - 19%

SECCIÓN: CARTAGENA

3 Marzo, 2019

L’AGENDA
SimonCarringtoni el Cot de Cambradel
Palaurecorren el riu de la mdsica~ancesa

’_,4 la franfaise!’
BARCELONA
Redacci6
El cantant, contrabaixista i director Simon Carrington 6s el
convidat del director artistic del
Cor de Cambra del Palau de la
Mfsica Catalana, Sim~on Halseyper, per dirigir avui A lafranfaise. E1 programarecorre al Petit
Palau la hist6ria de la mfsica
francesa des del renaixement,
passant pelbarroc, elromanticisme i compositors del segle XXi
actuals.~ lafranfaise posa un accent en la fig~lra de Lili Boulanget, compositora que va guanyar
el prestigi6s galard6 Prix de Romearab el seu Hymneau soleil.
La pega O vos omnes, del compositor renaixentista dacquet de
Manma,obra el repertori que
s’escoltar/t avui. De la mateixa
6poca, el Cor continuar/t per interpretar Egosumpanis de Pierre
de Manchicourt,i Tant que vivrai
i de n’aypoint plus de Claudin de
Sermisy. Guillaume Bouzignac
6s el representant de la mfsica
barroca amb Surge arnica mea i
Flos in floris tempore,mentreque
Hector Berlioz ho ser~t del romanticisme arab les peces La
mort d’Oph~liei Le chant des Bretons. Del segle XXdel g6nere
clhssic franc6s en destaca Salve
Regina, de Francis Poulenc, que
s’escoltar~ juntament ambles
peces m6s contempor~nies Les

SIMONCARRINGTON
PALAU
DELAMO$1CA.
~-2HORES
effets dujour, de Thierry P6cou,i
una primera part d’una altra Salve Regina, en aquest cas del compositor barroc Marc-Antoine
Charpentier, que clour~ el programa.
Cofundador de The King’s
Singers i excontrabaixistaa l’Orquestra Filharm6nica de la BBC,
el director angl6s Simon Carrington repeteix l’experi6ncia de
treballar arab el Cor de Cambra
despr6s d’haver estat convidat fa
dos anys.~
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Amb batutes com Gardiner, Rattle, Dudamel, Salonen, Gilbert, McGreesh i Roth, i
amb Widmann com a compositor resident, el pròxim Palau 100 és un mar de perles

La grossa de la clàssica
cau a Barcelona
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L

a pròxima edició del Palau
100, el cicle estrella del Palau
de la Música, és una proposta
que situa definitivament Barcelona al mapa internacional
de la clàssica, amb perles que són marca
de la casa i que només es podran sentir en
algunes poques sales més de tot el món.
Amb el 250è aniversari de Beethoven
com a teló de fons, la temporada 20192020 inclou des d’una aposta tan seriosa
com és la integral de les simfonies del
mestre de Bonn amb els criteris historicistesdesirJohnEliotGardiner–recordem el mític disc del 1993 amb l’OrchestreRévolutionnaireetRomantique,icom
es va enregistrar la Cinquena al Palau–,
fins a aconseguir l’excepcionalitat que
implica que sir Simon Rattle debuti com a
pianista a la sala modernista, acompanyant la seva dona, Magdalena Kozená.
Amb un petit ensemble, la mezzo txeca
cantaràobreshamletianes:desdelesTres
cançonsdeShakespearedeStravinski,fins
als Tres lieder d’Ofeliade RichardStrauss.
I sembla que les estrelles volen venir
per partida doble a Barcelona. Potser és
una ocasió per portar els fills al Barça, en
el cas de Rattle, que al gener farà una altra
aparició amb la London Symphony per
interpretar amb l’Orfeó Català l’oratori
Crist a la Mont de les Oliveres de Beethoven així com la seva Setena simfonia.
Dudamel tampoc no s’hi posa per
menys. La batuta veneçolana se sent a
gust amb la Mahler Chamber, i amb ella
tornarà al Palau per brindar la Nit transfigurada de Schönberg i la Simfonia inacabada de Schubert. I el dia abans estrenaràunFideliosemiescenificatquehaurà
muntat a Catalunya, i per al qual comptarà amb el Cor de Cambra del Palau.
Perquè,combédiuJoanOller,director
generaldelasala,“faremèmfasienlapart
coral de Beethoven” per donar paper als
corsdelacasa.Ienaquestsentitcaldestacar que Gardiner ha trencat el seu credo
de no comptar amb cap cor que no sigui
propi. El mestre s’ha avingut a sumar el
Cor de Cambra al seu Monteverdi Choir
per a la Novena de Beethoven.
Hi ha alguna cosa que no aconsegueixi
Víctor Garcia de Gomar? El director
artístic adjunt del Palau se’n va al Liceu
al setembre –que per sort continua sent

L’Orfeó Català i el Cor de
Cambra cantaran amb les
batutes més grans i Jörg
Widmann els farà una peça
Barcelona– deixant una temporada d’impacte,quetindràelsseusecosalmenys en
la que ve.
Jörg Widmann, el tercer compositor
viu més interpretat per darrere de John
Williams i Arvo Pärt, serà resident del
Palau. Un resident de luxe. I la casa dels
cors no ha perdut l’ocasió d’encarregar-li
una obra coral per a l’Orfeó.
I la idea és també prolongar aquesta
col·lecció de compositors que històricament han dirigit les seves estrenes al Palau.IaixícomJohnAdamsvadirigirl’any
passat l’OBC o Philip Glass tocarà al maig
obres pròpies amb l’Orfeó, es vol que

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Simon Rattle acompanyarà al piano la seva dona, la mezzo Magdalena Kozená

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Jörg Widmann, el tercer compositor viu més interpretat, serà resident al Palau

LA TEMPORADA
 ESA-PEKKA SALONEN &
PHILHARMONIA ORCHESTRA
NOVENA DE MAHLER, 7/X/19
 M. KOZENÁ & S. RATTLE
SHAKESPEARE FET MÚSICA, 18/X/19
 KAVAKOS, GILBERT &
NDR ELD PHIILHARMONIE
SETENA DE BRUCKNER, 13/IX/19
 RATTLE & LONDON SYMPHONY
SETENA DE BEETHOVEN 22/X/20
 GARDINER & ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMANTIQUE
INTEGRAL BEETHOVEN, 9-14/II/20
 PAUL McCREESH & GABRIELI
‘ESTACIONS’ DE HAYDN, 2/IV/20
 DUDAMEL & MAHLER CHAMBER
‘FIDELIO’ DE BEETHOVEN, 14/IV/20
‘INACABADA’ DE SCHUBERT, 15/IV
 F.-XAVIER ROTH & LES SIÈCLES
‘LA CONSAGRACIÓ...’, 20/IV/20
 MEHTA/WIENER PHIL/JANSEN
SETENA DE DVORÁK, 25/IV/20
 MUTTER & FRIENDS, 30/IV/20
 DIDONATO & IL POMO D’ORO
‘MY FAVORITE THINGS’, 13/V/20
 STEINBACHER, GOERNE & PONS
‘EUROPA 1900’, 24/V/20
 JÖRG WIDMANN/OBC/ORFEÓ
‘JUPITER’ DE MOZART I OBRA
PRÒPIA, 12/VI20

Widmann dirigeixi la Simfònica de Barcelona en el seu Concert per a violí, obra
que va basar en elements beethovenians i
que va escriure per a la seva germana,
Caroline Widmann, que vindrà a tocarlo.“JörgWidmannesmouentrel’energia
de l’huracà i l’univers malenconiós dels
compositors antics”, diu De Gomar.
La temporada inclou un bon paquet de
dones violinistes: Anne Sophie Mutter
(que ahir perdia el seu ex André Previn)
estrenarà justament una obra de Widmann; Janine Jansen farà el Brahms amb
la Filharmònica de Viena; Isabelle Faust
participarà amb Les Siècles de FrançoisXavier Roth (una de les batutes sorpresa,
que farà la Consagració de la primavera
amb instruments antics, sí) i Arabella
Steinbacher tocarà el Concert per a violí a
la memòria d’un àngel d’Alban Berg amb
el mateix Stradivarius amb què es va estrenar fa gairebé un segle. Això últim forma part del programa Europa 1900 que
dirigirà Josep Pons amb la Simfònica del
Liceu, i on Matthias Goerne cantarà
l’“Adeu de Wotan” de La valquíria....
Ull al debut, per fi, d’Esa-Pekka Salonen amb la Philharmonia Orchestra. Inaugura el cicle amb la Novena de Mahler.
Ah, i Paul McCreesh farà Les estacions de
Haydn amb el Gabrieli Consort... un dels
platsfortsd’unatemporadaquecostauna
mica més de 2 milions d’euros. Un 85% a
cobrir amb la taquilla.

Màrius Serra

Carnaval e
batamanta

S

empre he estat partidari d
teratura carnavalesca. M
den els excessos textuals
belais i recordo vagament
seguit de conceptes teòrics sobre
navalització literària que alguns
de la crítica intentaven inculcar-n
rant els anys vuitanta. El rus M
Bakhtín era una de les figures mé
cades, amb la seva polifonia del d
l’analogia de l’escriptor ventríloc i
navalització del món literari del s
mirat Dostoievski, per exemple.
per aquelles lectures, quan l’an
vaig fer divuit anys em vaig dis
d’Aleksei Ivànovitx, el narrador de
vel·la El jugador en què Dostoievs
jecta la seva addicció a la ruleta, i e
presentar al casino de Sant Pere de
amb tants pocs diners que l’avent
perdre’ls va durar cinc minuts. Le
hores posteriors d’observació em v
cunar contra la ludopatia i em vai
car a detectar les múltiples dis
quotidianes que ens passen inadv
en el carnaval de la vida. La meva
dència vilanovina, un dels pocs car
que l’home franc de la llosa immò
no va interrompre, m’ha vinculat
petit a Sa Majestat el Rei Carnes
protagonista de l’Arrivo (mot d’
venecià l’ortografia original del qu
més es manté a Vilanova i la Gelt
imatges singulars del carnaval v
que van més enllà de la mascarada
de mantons, el vidalot, la merenga
comparses i la guerra més dolça i c
que és la dels caramels. Que em
carnavaler no vol dir que m’agrad
disfressar-me i menys encara emm
rar-me. Quan m’ha tocat fer-ho h
motius poc compromesos (pirata
llà, gàngster, cowboy, almirall) i a

Petits mamífers camina
pels carrers com zombis
embotits en vestits
apelfats de cosmonauta

que fa baixada. Ho reconec: més q
fresses són vestits d’època, estilitz
de pel·lícula, excuses de mal pa
Tinc pendent disfressar-me de R
en mode mal querer, però serà u
any. Veig que aquesta temporad
enllà dels hits d’actualitat (Freddi
cury, Lady Gaga, Franco, Maduro
VI) la tendència estilística domin
la disfressa batamanta.
Basta haver assistit, aquesta setm
la incessant desfilada de petits ma
(des de P3 fins a primer d’ESO) cam
capcots pels carrers com zombis
tits en vestits apelfats de cosmona
costat de mares o pares que, en el
dels casos, s’aguantaven el riure.
les disfresses tallades pel mateix p
batamanta en colors variats i peti
riacions formals, que tan aviat afe
una cua al cul com unes escates a l’
dorsal. La diferència rau meramen
caputxa, que pot prendre la form
cap de cocodril, d’os, de sarganta
lleó o de qualsevol altre ésser. Ai
llats, protegits del fred que no fa
manera superlativa, els nostres d
dents coven el trauma de l’estrany
que els farà defugir la celebració d
naval i els acostarà a una concepc
cial de l’existència que ni el
Bakhtín hauria estat capaç de bate
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LA SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Juli Guiu
DIRECTOR DEL FESTIVAL CAP ROIG
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és que el Departament d’Estat dels EUA ofereix un altre
milió a canvi d’informació que permeti saber el parador de
l’únic fill supervivent de Bin Laden, Hamza. Si bé el seu
paper en l’organització no és clar, Hamza ha fet crides per
atemptar aquests darrers anys i fins i tot ha divulgat una
sèrie de “consells per als que busquen el martiri a Occident”.
El líder d’Al-Qaida és actualment l’egipci Aiman al-Zawahiri, però se sospita que aspiraria a succeir el seu pare. The
Guardian també ha aventurat que s’hauria casat amb la filla
de Mohamed Atta, un dels terroristes de l’11-S.
Hillary Clinton va escriure en les seves memòries (Hard
choices) que el cor li anava al màxim quan va veure a la pantalla els soldats despenjant-se de l’helicòpter per caçar el
líder gihadista. La seva mort no
va comportar la fi del terror,
només de la seva llegenda. Vuit
anys després, un altre Bin Laden
està en cerca i captura.

tade



La 19a edició del Festival de
Cap Roig obrirà les portes
el 12 de juliol amb l’actuació de
l’estrella llatina Maluma. La cita
acollirà una vegada
més alguns dels
noms més representatius de l’escena
nacional i internacional. PÀGINA 39

Frank Westerman
ESCRIPTOR



Una investigació de l’escriptor holandès Frank
Westerman confirma que el cos
del Negre de Banyoles va ser robat
en algun indret de
l’actual Sud-àfrica i
no a Botsuana, on finalment va ser enterrat l’octubre del
2000. PÀGINA 40

Antonio Díaz
MAG

CULTURA

Cita a la Gran Poma

Paradís per
als vianants
Els turistes que a partir d’avui
visitin Girona amb autobús
turístic hauran de completar
un trajecte a peu de 20 minuts
per gaudir de la catedral i d’altres joies del Barri Vell arran
de la decisió de l’Ajuntament
d’impedir l’accés al pàrquing
habitual, amb l’objectiu de
posar fi a les aglomeracions i
oxigenar el nucli antic.

‘Sorpasso’ a les
xarxes socials
Ariana Grande
s’ha convertit
aquesta setmana en la dona
amb més seguidors a Instagram, destronant Selena
Gómez.
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SECCIÓN: SUMARIO
DISSABTE, 2 MARÇ 2019

L’actuació de Joan Manuel
Serrat el passat dijous a Nova
York dins de la seva gira Mediterráneo Da Capo va emocionar
els prop de 3.000 espectadors
de l’emblemàtic Beacon Theatre de Manhattan. PÀGINA 41
ESPORTS

Marca personal
La profecia de la fondista Maria
Tió que algun dels seus fills es
convertiria en atleta s’ha materialitzat en la figura de Marc
Roig, que després de vuit anys
vivint a Kènia s’ha convertit en
tot un referent de la disciplina
al continent africà i en un exemple de perfil multidisciplinari.
PÀGINA 57
ECONOMIA

El preu de la incertesa
El ball d’informacions sobre el
futur regulatori dels vehicles de
gasolina i dièsel provoca l’ajornament de la decisió de compra
de cotxe nou entre els particulars, una tendència que està fent
efecte en els resultats econòmics del sector automobilístic
espanyol. PÀGINA 61

PENSEM QUE...

Aeroport amb quatre pistes

E

l creixement del trànsit aeri a Barcelona no passa
únicament pel potencial de l’aeroport del Prat, que
encara té cert recorregut, tot i que no gaire gran. Una
altra via consisteix a connectar el de Girona amb el centre de
la capital catalana mitjançant un sistema de transport
col·lectiu ràpid. En aquest sentit, cal saludar l’acord subscrit
ahir per Aena i Adif per construir una estació ferroviària
d’alta velocitat en aquest últim aeròdrom, la terminal del
qual també es preveu ampliar, que permeti cobrir aquest
trajecte en 40 minuts. Es tracta d’una actuació llargament
reivindicada per la Generalitat i el món local que servirà per
optimitzar les infraestructures i generar nova activitat econòmica. Així en realitat s’afegeix una quarta pista al hub
aeroportuari barceloní, que l’any passat va superar per primer cop en la seva història la barrera dels 50 milions de
passatgers. Per tant, se segueix el bon exemple d’altres grans
ciutats com Londres, que estan ben connectades amb aeroports secundaris.



Canvi generacional al teatre
català. Antonio Díaz, l’exitós Mago Pop, compra el teatre
Victòria, un dels més grans de
Barcelona. Agafa així el relleu als seus
actuals propietaris,
grans companyies
com Tricicle i Dagoll
Dagom. PÀGINA 43

Víctor Garcia de Gomar
DIR. ARTÍSTIC PALAU DE LA MÚSICA



El director artístic adjunt del
Palau, Víctor Garcia de Gomar (43), s’acomiada en gran de la
sala modernista deixant un proper
cicle Palau 100 per al
record, amb concerts
de Gardiner, Dudamel o Rattle que es faran a Barcelona i pocs
llocs més. PÀGINA 44

Justin Trudeau
PRIMER MINISTRE DEL CANADÀ

ministre cana Eldencprimer
ha estat acusat d’haver

pressionat un membre del seu
Gabinet perquè intercedís en un
assumpte judicial
perquè acabés en
acord i evités el processament d’una important firma constructora. PÀGINA 3

EI web de
EL CLÀSSIC
Seguiu, minut a minut, el
relat dels partits Reial Madrid-Barça i Espanyol-Valladolid.
NATURAL
La personalitat del teu gos
canvia amb l’edat, com et
passa a tu mateix.
GENT AMB ÀNIMA
Es crea l’associació Dracs de
Barcelona per combatre
l’homofòbia dins del futbol.
ESCAPADES
Tossa de Mar, la bella.
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ART

S BARCELONA

enet amplia
eva col·lecció
censurat

NI RIBAS TUR

RCELONA

nsurat de Tatxo Benet seés de l’obra dels presos porra, enguany ha comprat a
ontcuberta Deletrix a la gaa i una sèrie de sis fotograa, amb les quals l’artista coia Marmolejo va documenque va fer el 12 d’octubre de
de Madrid per denunciar la
i que va provocar que l’aradquisicions coincideixen
esos polítics a l’Espanya conu Zapadores, i precisament
a galeria que exposava el poPrometeo.
da per 32 peces i una publimatges, amb textos d’autors
L’obra es remunta a una trooteca Històrica de la Univern Fontcuberta va obtenir el
r llibres censurats, com un
Erasme de Rotterdam. Es va
Santa Mònica en una expoPen Club Internacional i una
ell del Dia de l’Escriptor Ems d’Àngels Barcelona, Deleó “molt important” dins la
rquè els llibres van ser cenisició i representen un dels
censura. A més, Fontcubercitat de les pàgines censuran Tàpies i Pollock.e

Beethoven regnarà
al Palau de la Música
John Eliot Gardiner dirigirà les nou simfonies del geni de Bonn
X.C.
BARCELONA

El 250è aniversari del naixement
de Beethoven “omplirà Europa” de
la música del compositor alemany.
Així ho va recordar ahir el director
general del Palau de la Música, Joan Oller, durant la presentació de la
temporada 2019-2020 del cicle Palau 100, en què la presència de
Beethoven tindrà categoria d’esdeveniment, sobretot per dos projectes. Un és la integral simfònica que
dirigirà John Eliot Gardiner del 9 al
14 de febrer del 2020. Gardiner vindrà amb l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique i el Monteverdi Choir, i en la Novena també hi
participarà el Cor Cambra del Palau de la Música. Aquesta integral
és “el plat fort de la temporada”, assegura el director artístic adjunt del
Palau de la Música, Víctor García de
Gomar. És tan excepcional que només es farà en cinc ciutats: Nova
York, Chicago, Londres, Atenes i
Barcelona.
L’altre plat el liderarà Gustavo
Dudamel. El director veneçolà, que
fa dos anys ja va fer la integral simfònica de Beethoven, aquesta vegada oferirà una versió concert de
l’òpera Fidelio amb la Mahler
Chamber Orchestra, l’Orfeó Català,
el Cor de Cambra i un repartiment
de solistes encara per determinar.
Dudamel estrenarà aquest Fidelio al
Palau de la Música el 14 d’abril del
2020 i, posteriorment, en farà una
gira. A més, el 15 d’abril Dudamel repetirà al Palau per dirigir la Inacabada de Schubert i La nit transfigurada de Schoenberg.
Beethoven també serà el motor
del concert de Simon Rattle amb la
London Symphony Orchestra del 21
de gener; al programa, Crist en el
Mont de les Oliveres i la Simfonia
núm. 7. No serà l’única visita de
Rattle, perquè abans, el 18 d’octubre, acompanyarà al piano la seva
dona, la mezzosoprano Magdalena
Kozená, i alguns músics de la London Symphony en format de cambra. El concert, titulat Shakespeare
fet música, inclourà peces de Chausson, Stravinsky, Ravel, Strauss,
Brahms i Janácek. Segons Garcia de
Gomar, “tenir dues vegades Simon
Rattle mostra la història d’amor”
que hi ha entre el director britànic
i el Palau de la Música.
Widmann, compositor convidat

Jörg Widmann serà el compositor
convidat del Palau de la Música, i lògicament amb presència al cicle estrella. D’una banda, la violinista Anne-Sophie Mutter estrenarà Study
on Beethoven, un quartet de corda
que ella mateixa ha encarregat a
Widmann i que interpretarà amb altres peces de Beethoven. La segona

El britànic John Eliot Gardiner dirgirà la integral de les simfonies
de Beethoven al Palau de la Música. SIM CANETTY CLARKE / PALAU DE LA MÚSICA

estrena serà una obra coral encarregada per l’Orfeó Català que es presentarà en el concert de cloenda del
cicle Palau 100, el 12 de juny de l’any
que ve. “Els referents de Widmann
són Beethoven, Mahler i Miles Davis”, diu Garcia de Gomar.
Entre els divuit concerts de Palau
100, hi ha altres fites com ara la Setena de Dvorák a càrrec de Zubin
Mehta amb la Filharmònica de Viena, i que és fruit d’una coproducció
amb el cicle BCN Classics. La temporada s’obrirà el 7 d’octubre amb el
retorn al Palau de la Música d’EsaPekka Salonen, que s’enfrontarà a la
Novena de Mahler amb la Philharmonia Orchestra. No hi faltaran
noms habituals, com el violinista
Leonidas Kavakos, que interpretarà el que Garcia de Gomar considera “una de les peces més tristes del
repertori universal”, el Concert per
a violí núm. 2 de Bartók, que reflecteix “la tristesa i el patiment” del
compositor hongarès a causa de
l’exili i la malaltia. Kavakos compartirà el vespre amb la NDR & Elbphil-

harmonie Orchestre d’Hamburg,
que tocarà la Setena de Bruckner
sota la batuta d’Alan Gilbert. Els
cors del Palau, prou representats
al llarg de la temporada, tindran
una presència destacada al concert de Paul McCreesh sobre Les
estacions de Hayden.
La programació del cicle Palau
100 es completa amb un recital
de la mezzosoprano Joyce DiDonato, el projecte de la violinista
Arabella Steinbacher i el baríton
Matthias Goerne amb l’Orquestra Simfònica del Liceu, i el monogràfic Stravinsky de FrançoisXavier Roth & Les Siècles, que
culminarà amb La consagració de
la primavera.
La despesa artística del cicle
Palau 100 2019-2020 és d’uns
dos milions d’euros. “És superior
als 1,67 milions de la temporada
anterior, quan en comptes de 18
concerts n’hi havia 15”, explica
Oller. El propòsit és que el 85%
d’aquest pressupost es cobreixi
amb la taquilla.e
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Antonio Díaz
Antonio Díaz, més conegut
com el Mago Pop, ha comprat
el Teatre Victòria, una sala que fins
ara gestionaven Dagoll Dagom, Tricicle i Anexa. El jove mag (33 anys)
de Badia del Vallès es queda amb
aquest teatre de més de mil localitats després d’un any i mig omplint
el Teatro Rialto de Madrid amb l’espectacle Nada es imposible. P. 35

Joan Oller
El director general del Palau
de la Música va presentar ahir
la temporada 2019-2020 del cicle
Palau 100, que tindrà com a plat fort
una integral simfònica de Beethoven dirigida pel britànic John Eliot
Gardiner, aprofitant que se celebra
el 250è aniversari del naixement del
compositor alemany. El veneçolà
Gustavo Dudamel també dirigirà
una versió en concert de Fidelio. P. 38

J.C. Navarro
El Barça Lassa va retirar ahir
la samarreta de Juan Carlos
Navarro abans del partit amb el Reial Madrid. El mític dorsal 11 ja penja del Palau Blaugrana, l’escenari de
moltes de les seves gestes. La cerimònia d’homenatge al millor jugador de la història de la secció va despertar les emocions tant del mateix
Navarro com del públic. P. 52
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Gardiner, Dudamel, Rattle, Zubin Mehta, Salonen i Mutter, grans noms de la
propera temporada 2019/20 de Palau 100, al Palau de la Música Catalana

De nou amb els grans
D. Castillo
BARCELONA

Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, ha explicat
que el cicle Palau 100 representa el “punt de trobada amb l’excel·lència”.
Amb aquest mateix concepte van coincidir Joan
Oller, director general del
Palau de la Música Catalana, i Víctor Garcia de Gomar, director artístic adjunt del Palau. La veritat
és que la programació del
cicle resulta fastuosa, malgrat que alguns dels artistes convocats són habituals dels nostres escenaris des de fa dècades. Un
any més, la temporada de
Palau 100 presenta els
grans noms de l’escena internacional, amb un repertori que enguany ve
marcat pel 250è aniversari del naixement d’un dels
grans compositors de tots
els temps, Ludwig van
Beethoven, amb la presència d’obres del compositor
de Bonn i d’altres influïts
per l’empremta de l’alemany. De la programació presentada, cal destacar l’excepcionalitat de la integral
de les simfonies de Beethoven per John Eliot Gardiner, una marató de concerts extraordinària que
marcarà sens dubte la propera temporada del Palau
de la Música Catalana, en
l’única parada a l’Estat

La ‘mezzosoprano’ americana Joyce DiDonato debutarà al Palau de la Música en el seu millor moment ■ ARXIU

Palau 100
convoca els més
reconeguts
directors,
formacions i
solistes

d’una gira amb només cinc
destinacions. Torna al Palau Gustavo Dudamel, artista predilecte del Palau,
que oferirà dos concerts
consecutius. A més, Sir Simon Rattle protagonitzarà també doblet: en primer lloc en una ocasió singular, com a pianista
acompanyant la seva esposa, Magdalena Kožená, i
després com a director.
Per la seva banda, l’aclamat director Esa-Pekka
Salonen obrirà la temporada de Palau 100 amb la
Novena de Mahler, men-

tre que Paul McCreesh dirigirà Les estacions de
Haydn.
El mític Zubin Mehta
dirigirà la Wiener Philharmoniker en un concert
amb Janine Jansen com a
solista. Viurem el debut de
François-Xavier Roth, que
dirigirà La consagració de
la primavera i el Concert
per a violí de Stravinski
amb Isabelle Faust i obrirà
una nova finestra a la composició contemporània
amb la presència destacada d’obres de Jörg Widmann, compositor convi-

dat de la temporada
2019/20 del Palau. El cicle
proposa cinc participacions dels cors de la casa,
dirigits per grans figures
internacionals: l’Orfeó Català amb Rattle, Dudamel i
Widmann; el Cor de Cambra per primera vegada
amb Gardiner, i novament
amb Dudamel; mentre
que McCreesh es posarà al
capdavant del Cor de
Cambra i el Cor Jove de
l’Orfeó Català. Pel que fa
als solistes destacats, el cicle presenta Anne-Sophie
Mutter en format cam-

brístic, Leonidas Kavakos
amb l’NDR Elbphilharmonie Orchester i l’actuació
d’Arabella Steinbacher i
Matthias Goerne amb
l’Orquestra Simfònica del
Liceu, amb direcció de Josep Pons. La veu de Joyce
DiDonato debutarà al
temple modernista en el
seu millor moment.
Amb unes xifres que
ronden entre el 85% i el
90% de l’ocupació, amb
una mitjana de 1.700 persones per sessió, Palau
100 pot presumir de convocar el 22% de les localitats de visitants i turistes
a la ciutat tot i ser un cicle
pensat per a l’exigent públic de la ciutat. Joan Oller
ha posat èmfasi en el tret
de sortida de la temporada
amb el destacat director
finlandès Esa-Pekka Salonen, qui serà l’encarregat
d’obrir-la el pròxim 7 d’octubre, al capdavant de la
Philharmonia Orchestra,
amb la Novena de Mahler,
“la favorita per a molts
dels directors convidats”.
Palau 100 convoca els més
reconeguts directors, formacions i solistes per fer
que cada concert resulti
“un esdeveniment únic i
excepcional, amb la presència de les grans figures
de la clàssica del panorama internacional. També
un espai obert al descobriment d’obres, compositors i intèrprets. Enguany
el cicle presenta divuit
concerts.” ■
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El Palau pone a Barcelona en
la ruta de las grandes capitales
El coliseo modernista ofrecerá una integral de las sinfonías de Beethoven dirigida por Gardiner
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
Si hace dos años era el venezolano
Gustavo Dudamel el que marcaba
el pulso musical de Barcelona, con
su integral de las sinfonías de
Beethoven en el Palau de la Música Catalana, la temporada 2019-20
el coliseo modernista volverá a
ofrecer a la ciudad una gesta similar, en esta ocasión de la mano de
Sir John Eliot Gardiner.
El británico, una de las grandes
autoridades de la interpretación
historicista, ha incluido Barcelona
entre las cinco únicas ciudades del
mundo en las que dirigirá, al frente de sus efectivos de la Orchestre
Révolutionnaire et Romantique, las
nueve sinfonías de Beethoven. Una
interpretación de signo muy diferente a la explosiva exuberancia
del venezolano y cuya grabación,
en el año 1993 –una de ellas, la
Quinta, realizada precisamente en
directo en el Palau–, le valió al director inglés el aplauso unánime
de la crítica.
Ahora, un cuarto de siglo después, Gardiner volverá a abordar
esta cumbre del sinfonismo en un
proyecto que sólo se podrá vivir
en Nueva York, Chicago, Londres,
Atenas y Barcelona, donde ofre-

cerá una maratón de cinco conciertos, del 9 al 14 de febrero del
año 2020.
Ésta será, sin duda, una de las
grandes citas de una temporada
marcada por el 250 aniversario del
nacimiento del gran compositor
alemán y que volverá a contar con
la batuta de Gustavo Dudamel, que
al frente de la Mahler Chamber
Orchestra ofrecerá dos conciertos
consecutivos en abril de 2020. En
el primero dirigirá la única ópera
de Beethoven, Fidelio, con la colaboración coral del Orfeó Català y el
Cor de Cambra del Palau, y en el
segundo, La Inacabada, de Schubert y La noche transfigurada, de
Schöenberg.
Otro estrella que hará doblete
será Sir Simon Rattle. El carismático director ofrecerá también dos
actuaciones, pero de signo muy
diferente. Además de dirigir, con
la London Symphony, un monográfico Beethoven que incluirá la
Séptima Sinfonía y el oratorio
Cristo en el monte de los olivos –
éste último también con participación del Orfeó Català–, Rattle se
presentará además en su escasamente vista faceta de pianista,
acompañando a su esposa, la

El director británico John Eliot Gardiner. EL MUNDO

mezzo Magdalenza Kozená, que
protagonizará un recital dedicado
a William Shakespeare.
Pero aquí no acaba el listado de
grandes batutas. En colaboración
con la temporada BCN Classics, el
Palau de la Música contará también con la presencia de Zubin
Mehta y la prestigiosa Filarmónica
de Viena, con un programa dedicado a Brahms y Dvorak, mientras
que Esa-Pekka Salonen y la Philharmonia Orchestra abrirán el ciclo con la Novena de Gustav
Mahler.
Otros nombres destacados del
curso serán los de la violinista
Ann-Sophie Mutter, la mezzo Joyce DiDonato, el barítono Matthias
Goerne, el emergente director
François-Xavier Roth, que debuta
en el Palau, y el compositor de moda del momento, el alemán Jörg
Widman, autor invitado de la temporada y del que se estrenarán dos
obras.
Como nota curiosa, cabe destacar también la interpretación del
Concierto para violín de Alban
Berg, a cargo de Arabella Steinbacher, que utilizará el mismo instrumento, un Stradivarius, con el que
la obra se estrenó en el Palau de la
Música Catalana, el 19 de abril del
año 1936.
La temporada 2019-20 de Palau
100 incluye un total de 18 conciertos –13 de abono y cinco más extraordinarios– y cuenta con un presupuesto de algo más de dos millones de euros. Habrá entradas a
partir de 15 euros, pero el techo lo
marcará Zubin Mehta con localidades de hasta 230 euros.
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Las grandes estrellas
de la clásica se citan en
el Palau de la Música
· Gardiner, Dudamel y
Rattle, platos fuertes
del ciclo «Palau 100»
para el próximo curso
PEP GORGORI
BARCELONA

El ciclo «Palau 100» del Palau de la Música es una parte relativamente pequeña de la programación de este centro
cultural, pero suele incluir muchos de
los conciertos más relevantes de cada
temporada. Para la que empieza el próximo mes de septiembre, propone un
total de 18 veladas con nombres clave
del panorama internacional, pero esta
edición va más allá y algunas grandes
figuras visitarán más de una vez el escenario modernista.
Gustavo Dudamel iniciará en Barcelona una gira europea con «Fidelio» de
Beethoven y también dirigirá la «Inacabada» de Schubert. Sir Simon Rattle
acompañará al piano en un recital a la

mezzosoprano Magdalena Kozena, y volverá con la London Symphony para interpretar a Beethoven. Encabezando la
clasificación de «repetidores», John Eliot
Gardiner ofrecerá cinco conciertos en el
ciclo: los que necesita para interpretar
las nueve sinfonías de Beethoven con su
Orquesta Revolucionaria y Romántica.
La temporada de «Palau 100» la abrirá Esa-Pekka Salonen con la Novena de
Mahler, y Zubin Mehta se pondrá al frente de la Filarmónica de Viena para abordar la Séptima de Dvorak. Este año permitirá también ver el debut en la ciudad
de François-Xavier Roth, que se estrenará con «La consagración de la primavera» de Stravinsky. Paul McCreesh con
«Las estaciones» de Haydn, Joyce DiDonato, Matthias Goerne, Isabelle Faust,
Janine Jansen, Anne-Sophie Mutter y
Leonidas Kavakos, entre otros, acaban
de configurar la programación. Varias
de las propuestas, además, solamente
podrán escucharse en Barcelona y pocas ciudades más.
El compositor Jörg Widmann, que
será el invitado del Palau de la Música

El director Gustavo Dudamel, durante una actuación

para la próxima temporada, tendrá también un papel notable. Además, el Orfeó
Català y los diferentes coros que lo conforman actuarán bajo las batutas de Dudamel, Gardiner, Rattle, McCreesh y Widmann.
El presupuesto es de dos millones de
euros, un 20 % más que la temporada pasada, ya que la integral de Beethoven
con Gardiner y el Fidelio de Dudamel

AFP

disparan el presupuesto. El 85 % se cubrirá con la venta de entradas, según el
director general del auditorio, Joan Oller.
Como guinda, «Palau 100» incluirá el
concierto para violín «A la memoria de
un ángel» de Alban Berg, interpretado
por Arabella Steinbacher con el mismo
Stradivarius que sonó el día del estreno
de la obra, en 1936, en el propio Palau de
la Música.
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Gustavo Dudamel
ha encontrado
en el Palau una
mágica segunda
residencia,
mientras Sir
Elliot Gardiner
completará
la integral de
sinfonías de
Beethoven en
cinco días

La integral de las sinfonías de
Beethoven copa el Palau 100
El maestro Sir John
Eliot Gardiner
dirigirá este hito en
un festival lleno de
grandes nombres
Carlos Sala - Barcelona
Hace dos años, Gustavo Dudamel
dirigía la integral de las sinfonías
de Beethoven en un Palau de la
Música que estaba convencido de
vivir uno de esos momentos únicos al que uno se agarra para
creer en milagros. Junto a su Orquesta Sinfónica Simón Bolivar
hizo que el público viviera en
primera persona el aliento heroi-

co de esa música que abre las
puertas del cielo. Irrepetible, decían muchos. Pues tres años después, y bajo la batuta de Sir John
Elliot Gardiner, el Palau de la
Müsica volverá a vivir lo que signiﬁca la experiencia de escuchar
una integral de Beethoven.
El Palau 100 anunció ayer la
programación de su próxima
temporada marcada por lo que
será el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven,
con la presencia de obras del compositor alemán y de otros compositores inﬂuidos por él. Gardiner,
en un maratón de conciertos que
sólo se verá en cinco destinos internacionales, vendrá con sus
formaciones, la Orchestre Révolutionnaire et Romantique y el

Monteverdi Choir. De este modo,
durante cinco días, del 9 al 14 de
febrero de 2020, el director inglés
ofrecerá la totalidad de las sinfonías del compositor de Bonn. «Nos
ha tocado la lotería al tener este
proyecto en Barcelona», señaló
ayer Víctor García de Gomar, director artístico adjunto del Palau
de la Música.
El programa de Palau 100 volverá a estar marcado por los
grandes nombres, desde el mismo
Gustavo Dudamel a Sir Simon
Rattle, Zubin Mehta, Esa-Pekka
Salonen, Anne-Sophie Mutter o
Joyce DiDonato. Dudamel, por
jeemplo, hará doblete una temporada más, en esta ocasión al frente de la Mahler Chamber Orchestra. El primer programa tendrá

lugar el 14 de abril de 2020, día en
que presentará «Fidelio», la única
ópera que escribió Beethoven,
una producción que contará con
la participación del Orfeó Català
y el Cor de Cambra del Palau. Al
día siguiente, Dudamel y su orquesta tocarán la Inacabada de
Schubert, programa que se completará con «La noche transﬁgurada» del compositor austríaco
Arnold Schoenberg.

Un 2020 lleno de inolvidables
Del resto de nombres, destacar a
Sir Simon Rattle,que vendrá en
sus dos vertientes, la de pianista
y la de conductor. Como pianista,
el 18 de octubre de este año acompará a su esposa, la mezzosoprano
Magdalena Kozená, con solistas
de la London Symphony, en un
programa con piezas de Chausson, Stravinsky, Ravel, Brahms y
Janácek. Rattle volverá al Palau
el 21 de enero de 2020 al frente de
la London Symphony Orchestra
para dirigir un monográﬁco sobre

Beethoven con la Sinfonía número 7 y su oratorio Cristo en el
Monte de los Olivos, que protagonizará el Orfeó Català.
Por su parte, el director ﬁnlandés Esa-Pekka Salonen, recientemente nombrado titular de la San
Francisco Symphony, será el encargado de abrir la temporada del
Palau 100 el próximo 7 de octubre
al frente de la Philharmonia Orchestra con la Novena de Mahler.
Además, el director británico
Paul McCreesh presentará el 2 de
abril de 2020 Las 4 estaciones de
Haydn dirigiendo a la Gabrieli
Consort & Players. El ciclo estrenará también dos obras de Jörg
Widmann, compositor invitado de
la temporada. En el primer estreno a nivel estatal de «Study on
Beethoven», el 30 de abril de 2020,
participará la reconocida violinista alemana Anne-Sophie Mutter,
que estará acompañada por los
músicos Ye-Eun Choi (violín),
Vladimir Babeshko (viola) y Daniel Müller-Schott (violoncelo).

JAVIER NAVAL

El Mago Pop compra el Teatre Victòria para hacer
montajes «que sólo se podrían ver en Las Vegas»
R. C. - Barcelona
El Mago Pop (Antonio Díaz) ha
comprado el Teatre Victòria de
Barcelona, una gestión que se
formalizará en junio y que para
Díaz es «un sueño personal y
profesional» que iniciará con el
estreno de su espectáculo «Nada
es imposible», actualmente en
Madrid, como primera apuesta
de la temporada. Reconocido por
Forbes como «el ilusionista europeo más taquillero del mundo»,
el Mago Pop (Badía del Vallés,
1986) prometió ayer un espectá-

culo que «hasta ahora solo podía
verse en Las Vegas», con el que
ha llenado dos temporadas del
Teatro Rialto y gracias al cual la
Asociación de Promotores Musicales (APM) lo ha coronado como
el «artista español con más localidades vendidas durante 2017».
La empresa que durante 30
años ha gestionado el Teatre
Victòria, «3xtr3s», formada por
las compañías Dagoll Dagom y
Tricicle, manifestó ayer que «el
Mago Pop se ha ganado ser el
heredero» de su proyecto y aseguró que se ve «reﬂejada en el

comprador», ya que tiene «la
misma edad y las mismas ganas»
que ellos cuando compraron el
teatro.
Antonio Díaz ha protagonizado
programas en Televisión Española, Telemadrid y Discovery
Channel, donde actúa para personalidades como Stephen Hawking, Neymar,Victoria Beckham
o Antonio Banderas y se convierte en el primer ilusionista español en tener un programa de televisión unipersonal con emisión
internacional. Gestionar un teatro será ahora su gran truco.

El Mago Pop se
ha quedado con
la gestión del
Teatre Victória,
en pleno Paral·lel
con más de 800
localidades
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CLÁSICA
Gardiner, Dudamel,
Rattle y Mehta dirigirán
en el Palau de Barcelona
La integral de las sinfonías de
Beethoven bajo la dirección de
sir John Eliot Gardiner y los conciertos protagonizados por Gustavo Dudamel, sir Simon Rattle,
Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen y Anne-Sophie Mutter destacan en la temporada 2019-20
del ciclo Palau 100, en el Palau
de la Música Catalana. La próxima temporada estará marcada
por el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. EFE
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Barcelona, capital de la clàssica
Els cicles BCN Clàssics i Palau 100 reuniran grans noms com Zubin Mehta, Eliot
Gardiner, Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen i Anne-Sophie Mutter
MIGUEL LORENZO

MARTA CERVERA
BARCELONA

Els amants de la música clàssica a
Barcelona estan d’enhorabona. La
pròxima temporada serà excepcional. No és que aquí acostumin a faltar les estrelles, però la concentració
als cartells resulta bastant impressionant. I això que, de moment, només parlem de dos cicles presentats
aquesta setmana: BCN Clàssics i Palau 100. Encara falten per anunciar
les temporades d’Ibercamera i de
l’Auditori, seu de l’OBC.
Zubin Mehta es posarà al capdavant d’orquestres de referència, la
Filharmònica d’Israel en el que serà
el seu primer concert a l’Auditori
(18 de setembre) i la Filharmònica
de Viena, al Palau (25 d’abril del
2020). Eliot Gardiner dirigirà la integral simfònica de Beethoven amb
l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique; i Gustavo Dudamel oferirà en concert l’òpera Fidelio, amb
la Mahler Chamber Orchestra, tots
dos al Palau, per commemorar el
250è aniversari del naixement del
geni de Bonn.
Esa-Pekka Salonen tornarà al Palau 10 anys després amb la Novena de
Mahler amb la Philarmonia Orchestra (7 d’octubre); i el mestre Simon
Rattle, lliure ja de les seves obligacions com a titular de la Filharmònica de Berlín, participarà en tres concerts diferents. Primer mostrarà la
seva faceta com a pianista acompanyant la seva dona, la lloada (i
també criticada) mezzosoprano txeca Magdalena Kozena, al costat d’un
conjunt de cambra format per solistes de la Simfònica de Londres i un
programa de cançons inspirades en
Shakespeare (Palau, 18 d’octubre).
Tornarà a l’auditori modernista el
21 de gener al capdavant de la
Simfònica de Londres per retre homenatge a Beethoven amb la Simfonia núm. 7 i Crist a la Muntanya de les Oliveres, en el que hi participarà l’Orfeó
Català. I amb la mateixa formació
actuarà a l’Auditori l’11 de maig
amb la Quarta Simfonia de Mahler i el
Concert per a violí, de Ligeti.

Aquell primer viatge el 1979
Aquesta no serà l’única obra contemporània del cicle BCN Clàssics,
que també programarà Tres reflexos
sobre una pastoral d’hivern, de Xavier
Montsalvatge, que interpretarà
l’Academy of St.Martin in the Fields,
i 7 faules de La Fontaine, de Xavier Benguerel, amb l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués.
Per la seva banda, Palau 100 ha
fitxat el versàtil clarinetista Jörg
Widmann com a compositor convi-

33El director d’orquestra Zubin Mehta.

33Anne-Sophie Mutter.

33Simon Rattle.

El mestre indi
visitarà l’Auditori
al setembre, i el
Palau de la Música,
l’abril del 2020

dat. La violinista Anne-Sophie Mutter
estrenarà a Espanya el seu Trio per a
cordes núm. 1 amb Ye-Eun Choi (violí) i
Vladimir Babesko (viola) en un concert que també inclourà Study on
Beethoven. I l’Orfeó Català, dirigit pel
mateix compositor, estrenarà una
peça d’encàrrec en un concert simfonicocoral al costat de l’OBC.
Llorenç Caballero, que organitza
BCN Clàssics en col·laboració amb
Ibermúsica –l’empresa de Madrid
amb més experiència al sector– recorda l’esdeveniment que va suposar
la primera visita a Espanya de la Filharmònica d’Israel el 1979. «Espa-

nya llavors no tenia relacions diplomàtiques amb Israel i l’orquestra va
servir com a ambaixadora». Mehta,
el seu titular, torna ara a Espanya
40 anys després del seu debut per
interpretar la Tercera Simfonia de
Mahler amb els cors de l’Orfeó Català, a l’Auditori.
Després, a l’abril, el cèlebre director indi tornarà aquesta vegada al
Palau amb la fabulosa Filharmònica
de Viena amb obres de Brahms, El
concert per a violí, amb la magnífica Janine Jansen, i la Setena Simfonia de
Dvorak. «Aconseguir que vinguin orquestres com la Filharmònica de Viena és tot un repte, i la unió entre diverses institucions i agents, com
passa en aquest cas, ho facilita», va
assegurar Joan Oller, director del Palau de la Música. Tot i així, les millors localitats per escoltar a la que
està considerada com la millor orquestra del món costen la barbaritat
de 230 euros. Tot i que també hi ha
localitats per 35.
Més enllà de les grans orquestres,
comptar amb supervedets de la lírica, ajuda. Aquesta temporada, una
de les vetllades més esperades serà
el debut de Joyce DiDonato al temple modernista amb Il Pomo d’Oro, un
recital d’òpera barroca, i el retorn
del baríton Matthias Goerne, aquesta vegada amb l’Orquestra Simfònica del Liceu dirigida per Josep Pons
per interpretar L’adeu de Wotan, de
l’òpera La valquíria de Wagner. H
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Zubin Mehta serà l’estrella
del cicle BCN Clàssics
Dirigirà la Filharmònica d’Israel i la de Viena
LAURA SERRA
BARCELONA

La quarta temporada del cicle BCN
Clàssics amplia el radi d’acció més
enllà del Palau de la Música i s’estén
cap a L’Auditori. Durant la temporada vinent (que va del setembre del
2019 al maig del 2020) es faran vuit
concerts, quatre a cada sala, a més
de dos concerts extraordinaris. Zubin Mehta serà la principal estrella
del cicle. Oferirà dos concerts: el
primer i inaugural serà el 18 de setembre amb la Filharmònica d’Israel, de la qual és titular emèrit i amb
la qual fa la gira de comiat. Fa 40
anys que la Filharmònica d’Israel es
va presentar a Barcelona, com a ambaixadora cultural del país en un
moment en què encara no hi havia
relacions diplomàtiques entre Israel i Espanya. “Primer va venir la cultura i després la diplomàcia, set
anys després”, diu el director de
BCN Clàssics, Llorenç Caballero. Fa
18 anys que la formació no actua a
Barcelona. El concert serà a L’Auditori, però comptarà amb els cors del
Palau per interpretar la Tercera
simfonia de Mahler.
El segon concert de Mehta serà el
25 d’abril del 2020 amb la Filharmònica de Viena, en col·laboració
amb el Cicle Palau 100, i s’hi podrà
seguir un programa clàssic amb la
Simfonia número 7 de Dvorák i el
Concert per a violí de Brahms. El director del cicle admet que és arriscat fiar aquests dos concerts al director, que té un estat de salut delicat tot i que ha reprès l’activitat
després d’una malaltia i d’una recaiguda. Després de la inauguració
amb Mehta i la Filharmònica d’Israel, al novembre vindran l’Escolania
de Montserrat amb l’Orquestra de
Cadaqués i El somni d’una nit d’es-

Cor infantil
Els Nens
Cantaires
de Viena
oferiran el
programa
‘Mediterrània’
Cloenda
Simon Rattle
i la London
Symphony
Orchestra
tancaran la
temporada

tiu. Al desembre el clarinet Martin Fröst i el director Gianandrea
Noseda protagonitzaran la Missa
solemnis de Beethoven amb el
Cor Estatal de Letònia i l’Orquestra de Cadaqués. Al gener Mariss
Jansons dirigirà l’Orquestra
Simfònica de la Ràdio de Baviera,
que interpretarà Beethoven i
Txaikovski. Al febrer serà el torn
del pianista Ievgueni Kissin amb
un programa centrat en Beethoven. L’Academy of St Martin in
the Fields actuarà en formació
orquestral de cordes al març amb
un programa que inclou l’obra
pòstuma de Xavier Montsalvatge. I tancarà la temporada regular Simon Rattle amb la London
Symphony Orchestra al maig.
Els concerts extraordinaris seran amb els Nens Cantaires de Viena, que estan de gira per l’Estat i
ofereixen un programa anomenat
Mediterrània, i un concert amb un
programa de Xavier Benguerel
amb un conjunt de l’Orquestra de
Cadaqués i videoanimacions. Els
preus dels concerts van dels 18 als
165 euros. Per a cada concert es reservaran places a 10 euros per a estudiants de música amb la voluntat d’acostar les noves generacions
a la clàssica, i també hi ha descomptes per a diversos col·lectius,
com els menors de 25 anys. Joan
Oller, director del Palau de la Música, considera que és bo per al país que hi hagi “un programa
d’aquesta qualitat, que no oblida la
música del país”: “És un salt en la
nostra trajectòria”, afirma. “La batalla global és ampliar públics i fer
que més gent vingui als concerts de
clàssics, i per això hem de ser més
col·laboradors que competidors”,
afegeix. Robert Brufau també vol
“que sigui el començament d’un
camí llarg”.e

Zubin Mehta dirigirà la Filharmònica de Viena al Palau. FRANCESCO PRANDONI / GETTY
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Objectiu: que
Barcelona respiri
música clàssica
El Liceu, el Palau de la Música i L’Auditori es
conjuren per impulsar l’Obertura Spring Festival
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Transmetre la potència de Barcelona com a ciutat de música clàssica,
i alhora alimentar l’autoestima, és
un dels propòsits del Barcelona
Obertura Spring Festival, que se celebra del 4 al 17 de març. L’impulsen
el Liceu, el Palau de la Música i
L’Auditori amb Barcelona Global, la
promotora Ibercamera i l’Ajuntament. L’ARA ha reunit Christina
Scheppelmann (directora artística
del Liceu), Joan Oller (director general del Palau de la Música), Robert Brufau (director de L’Auditori)
i Víctor Medem (coordinador del
festival) per intentar entendre quina és aquesta potència de Barcelona com a ciutat de música clàssica i
quin paper hi ha de jugar el festival.
Què representa Barcelona en el
context musical europeu?
Joan Oller: Si comencem per la pedra, Barcelona té dues sales de concerts, una d’històrica i una altra de
moderna, i un teatre d’òpera amb
tradició. ¿Però Barcelona és una de
les grans, grans capitals de la música clàssica avui en dia? Crec que no
ens hem d’enganyar; no és un lloc
absolutament central en la música
clàssica com sí que ho són Berlín,
Viena, Hamburg, Londres, París...

Christina Scheppelmann: Perquè no
en tenim la tradició. Aquestes són
ciutats que tenen una tradició impressionant des de fa 250 anys i més.
Hi ha músics a la Filharmònica de
Viena que tenen notes de músics que
van treballar amb Mozart.
J.O.: S’explica una anècdota d’un director que li dona indicacions a un
trompa de la Filharmònica de Viena, el qual contesta: “El meu avi, que
va tocar amb Richard Strauss, em va
dir que això es feia així, i com vostè
comprendrà ara no canviaré el que
em va dir el meu avi que li havia dit
Richard Strauss per més que vostè
m’ho digui”.
C.S.: Però en proporció a la mida de
la ciutat, que no és de les dimensions de Londres, Munic o Berlín, te-

nim moltíssim. Barcelona és important. Els artistes que passen per
aquí són els mateixos que actuen a
Londres, Munic, París, Viena... En
aquest sentit no hi ha res a envejar.
El que és diferent és la tradició.
J.O.: Precisament la nostra feina és
posar en valor el nivell que té la ciutat, que no és ni més ni menys que
el que és, però que probablement sí
que és més del que a vegades es
pensa que és.
Robert Brufau: Barcelona és una
ciutat molt activa, i tenim una qualitat de públic que no té res a envejar a
altres ciutats. I amb tota aquesta
oferta, que és monstruosa, al final
l’ocupació és alta. És a dir, hi ha moltes ciutats alemanyes on l’ocupació
és molt més baixa, potser també perquè hi ha una vocació pública, i no hi
ha una necessitat d’haver d’omplir
perquè tenen uns altres objectius.
¿Les agències internacionals tenen aquesta visió de Barcelona?
Víctor Medem: Barcelona és un
mercat estratègic. En agències angleses importants es fan reunions
comercials sobre Barcelona perquè
miren la facturació i veuen que és
una ciutat rellevant. També veuen
que és un mercat creixent que està
desenvolupant unes inèrcies i unes
tendències. Per exemple, L’Auditori ha fet una aposta per la música antiga, i això es percep des de fora. A
més a més, Barcelona, encara en
temps econòmicament molt fràgils,
sempre ha format part d’un circuit
europeu de gires. Fins i tot en els
pitjors moments va venir diverses
vegades la Filharmònica de Viena,
i segurament va deixar uns dèficits
horribles eixugats per no sé qui. El
festival Obertura és una reivindicació de l’associació de forces per poder fer el que ens és propi: ajuntarnos per fer coses col·lectivament.
¿Pot passar que les agències facin
pujar el caixet dels artistes que vulgui contractar el festival?
R.B.: No ho crec. En el context d’Europa seguim sent el que som, però el
Palau no deixa de ser una sala històrica en l’imaginari de la música
clàssica mundial. I el Liceu igual.

u
Robert Brufa
(L’Auditori)

Robert
Brufau
(L’AUDITORI)

“Tots plegats
tenim el repte
de dotar
el festival
d’una certa
personalitat
artística”
Christina
Scheppelmann
(LICEU)

“Els artistes
que passen
per aquí són
els mateixos
que actuen
a Londres,
Viena, París...”

Christina
Scheppelman
n
(Liceu)

Joan Oller
(PALAU DE LA
MÚSICA)

“Fins ara
no hem
aconseguit
transmetre
la potència
de Barcelona
com a ciutat
de clàssica”

J.O.: Al principi de la meva carrera,
fa més de vint anys, vaig sentir la
frase: “El meu caixet per a Espanya
és...” Aquesta frase ja fa temps que
no la sento. No crec que estiguem
pagant més del que paguen a altres
llocs.
C.S.: En el Liceu dels anys 90, abans
de l’incendi, era impressionant el
que es pagava, moltíssim més que a
la resta d’Europa. Però això ha canviat i ara no has de pagar un bonus
perquè els artistes vinguin al Liceu.
V.M.: De fet, com més al·licients crees, els músics estan disposats a cobrar-ne menys. Hi ha algunes sales
en les quals els músics toquen gairebé gratis, entre cometes. Potser són
tres al món, aquestes sales, però els
músics hi van perquè volen ser-hi.
Com més prestigi tens, més força
pots tenir.

Des del 1992, Barcelona s’ha acostumat al relat de l’esdeveniment, i
esdeveniments culturals com el
Primavera Sound i el Sónar s’han
projectat internacionalment. ¿Falta un relat similar en el món de la
clàssica i la contemporània?
J.O.: Per això som aquí. Fins ara no
hem aconseguit transmetre la potència de Barcelona com a ciutat de
música clàssica. Una manera de ferho és ajuntant-nos les diferents institucions sota el paraigua de Barcelona Global per crear un momentum
i que la ciutat respiri clàssica.

C.S: En aquest sentit, el contacte internacional és important perquè a
vegades sembla que aquí el públic
no es creu el que tenim i ha de venir
la premsa internacional a explicarnos com és d’important el que tenim. Ens hem de creure més el que
fem i el que tenim aquí.
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Joan Oller

(Palau de la M
úsica)

gran respecte institucional per les
tres cases, el Liceu, el Palau i L’Auditori, però no tant pel seu contingut, perquè no el coneixien. I
aquesta feina pedagògica a partir
del festival ha creat una expectació
i un retorn positius.
¿Una de les claus del futur del festival és que sigui capaç de crear un
discurs artístic propi i que es noti
al veure la programació?
R.B.: És justament el que estem comentant aquests dies. De fet, el concepte de festival respon a una excepcionalitat, si no no té raó de ser.
Ajuntant les programacions de les
tres institucions el que s’està oferint
en quinze dies és monstruós, té
molt nivell. Però el repte que tenim
tots plegats és fins a quin punt podem dotar el festival d’una certa
personalitat artística. Voldríem
ser capaços de generar un discurs
propi, un relat comú.

J.O.: A curt termini som conscients
que el que crida l’atenció són els
noms. Estic d’acord amb treballar el
discurs propi, però d’entrada a un
melòman de fora que et pots guanyar perquè visiti Barcelona durant
el festival el que l’impressiona és
veure aquests noms i repertoris que
oferim.

Víctor Medem

rtura)
(Barcelona Obe

C.S: Però jo també espero que la
identitat del festival vingui dels compositors i els artistes que tenim aquí.
Per exemple, m’encantaria que de
l’Off Liceu sortís una part de la programació del festival i estimular els
compositors encarregant-los obra
nova, perquè és important impulsar
la creació contemporània.

FOTOS: PERE TORDERA

¿A Barcelona li fa falta alguna polèmica artística, com les que hi ha
de tant en tant en altres llocs?
C.S.: No crec que un escàndol artístic fos positiu en aquest país. Quan
passa a Bayreuth o a Munic sí, però
aquí no perquè l’interès per la cultura i la música és més fràgil, i un escàndol potser faria fora algunes persones. A Alemanya la cultura és més
transversal, no és una cosa limitada
a una certa classe social. El que cal és
aconseguir que, aquí, anar a un concert sigui una opció natural per a
qualsevol classe social i per a qualsevol edat, que deixi de ser una cosa excepcional. Per exemple, el Liceu encara arrossega l’estigma dels rics i de
la burgesia rica, i que només hi pots
entrar si tens molts diners. Això
també passa pels edificis. Per exemple, a L’Auditori ho tenen més fàcil
perquè l’edifici és més nou i té una
arquitectura menys elitista.

J.O: Quan estava a L’Auditori vam
fer una enquesta entre el públic que
no anava a concerts. Quan els preguntaves el preu de les entrades dels
concerts es pensaven que era més
car del que realment era. Aquesta és
la gran batalla, ampliar la quantitat
i la pluralitat del públic.
¿A llarg termini el festival pot servir per fer créixer l’autoestima del
públic barceloní?
J.O.: No era la intenció, però indirectament és el que ens estem trobant.
El concepte clau per entendre l’ambició del festival és llarg termini. Un
no canvia un posicionament si no es
planteja les coses a llarg termini.
L’ambició és aquesta. L’autoestima
ha sigut un benefici indirecte no
buscat però benvingut.

V.M.: Puc parlar per Barcelona Global. Hi ha empresaris que tenien un

Víctor
Medem
(BARCELONA
OBERTURA)

“La condició
que va posar
l’Ajuntament
era que
el festival
s’irradiés per
tota la ciutat”

¿Esperaven que l’Ajuntament de
Barcelona s’impliqués en el festival d’una manera tan favorable i
que s’organitzessin els concerts
gratuïts de l’Obertura City+?
V.M.: L’Ajuntament, a través de
l’Icub, de seguida va dir que estava
interessat en implicar-s’hi. Volien
que el festival fos el moment de la
clàssica a la ciutat, crear el momentum que deia el Joan. Això sí, la condició era que s’irradiés per tota la
ciutat implicant-hi espais carismàtics coneguts i espais d’activitat cultural de barri. Jo no m’ho esperava,
però ells ho van veure molt clar en
aquell moment. I ara crec que és una
manera d’arrelar més en el públic
local, que la idea sigui més transversal. Això li dona una doble dimensió
que és interessant.

J.O.: Era important que es projectés
cap a fora, però també que la ciutat
visqués la clàssica, que no fos només
una cosa pensada per al visitant o
per al melòman habitual.
C.S.: Es tracta de normalitzar el
consum de la música clàssica arreu
de la ciutat. I també de donar oportunitats als músics joves, perquè si
no els dones l’oportunitat de tocar
no milloraran mai. Hem de ser més
atrevits en aquest sentit.e

El Barcelona
Obertura Spring
Festival en 5 noms
Matthias Goerne
PALAU DE LA MÚSICA (4, 5 I 7 DE MARÇ)

El festival comença amb paraules majors: tres grans cicles de lied de Schubert (Die
schöene müllerin, Winterreise i Schwanengesang, un cada
dia) a càrrec del baríton
Matthias Goerne i el pianista
Leif Ove Ansdnes. És a dir,
una proposta que fa festival.

RIAS Kammerchor
L’AUDITORI (6 DE MARÇ)

També fa festival posar a dialogar dos rèquiems: el de Tomás Luis de Victoria, del segle XVII, i el de Bernat Vivancos, del XXI. La interpretació
serà del RIAS Kammerchor,
dirigit per Justin Doyle.

Kent Nagano
L’AUDITORI (9 I 10 DE MARÇ)

Debussy, Saint-Saëns i Stravinsky alimenten el programa de l’OBC que dirigirà el
nord-americà Kent Nagano.

Gergiev & Trifonov
L’AUDITORI I EL PALAU (11 I 12 DE MARÇ)

Doble presència de Valery
Gergiev, l’Orquestra del Mariïnski i el pianista Daniil Trifonov. A L’Auditori, Rakhmàninov i la Cinquena de Mahler;
al Palau de la Música, Scriabin i la cantata Aleksandr
Nevski, de Prokófiev (amb
l’Orfeó Català).

Iréne Theorin
LICEU (14 DE MARÇ)

El Liceu aporta al festival una
funció de l’òpera Rodelinda;
la versió concert de Hamlet,
d’Ambroise Thomas, amb la
soprano Diana Damrau i el
baríton Carlos Álvarez, i el recital de la soprano sueca Iréne Theorin, ara com ara una
de les veus més estimades a
Barcelona.e
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Barcelona quiere
ser capital
musical europea
∑ El festival Barcelona
Obertura empieza
hoy con el objetivo de
atraer a melómanos
extranjeros
PEP GORGORI
BARCELONA

Hoy da comienzo el Barcelona Obertura Spring Festival, una nueva cita
con la que las instituciones musicales de la capital catalana se proponen configurar una oferta atractiva
para aficionados a la clásica de toda
Europa. Serán dos semanas que acogerán medio centenar de conciertos
en el Palau de la Música, el Liceo y
el Auditorio, pero también audiciones gratuitas en diferentes espacios
municipales, desde centros cívicos
YOLANDA CARDO
a espacios emblemáticos como la Palau de la Música
Casa Batlló, el MNAC, la Fábrica
Damm y la antigua cárcel Modelo.
Para el coordinador del proyec- ciudad haga suyas este tipo de inito, Víctor Medem, «Barcelona es una ciativas y no sólo los políticos y el
ciudad con una gran programación público de las grandes salas de múde conciertos y pensamos que era sica».
necesario dar difusión internacioPor lo que respecta a los tres grannal a esta oferta haciéndola visible des centros musicales de la capital,
una vez al año». La nómina de artis- en esta primera edición del Festival
tas que se darán cita
se ha optado por una
hasta el 17 de marzo en
organización relativaBarcelona avala sus pa- Grandes centros mente sencilla, que ha
Dos semanas con consistido en juntar
labras: Valeri Guérguiev, Kent Nagano,
bajo un mismo paramedio centenar
Plácido Domingo, Diade conciertos en guas los conciertos que
na Damrau, Matthias
ya estaban programael Palau de la
Goerne, Carlos Álvaen los diferentes
Música, el Liceo y dos
rez, Daniil Trifonov,
auditorios, cambiando
el
Auditorio
Grigory Sokolov, Jeanalgunas de las fechas
Yves Thibaudet, Leifpara dar cohesión a la
Ove Andsnes, Jeanprogramación de dos
Guihen Queyras, RIAS
semanas.
Datos
Kammerchor, OrquesEsto explica que en
Los aforos ya
ta Sinfónica del Teatro
la oferta musical haya
Mariinski, Gustav- están llenos en un muchas propuestas
Mahler Jugendorchesque, de hecho, podrían
80 % de media.
ter e Irene Theorin son
El Ayuntamiento verse en cualquier otro
solamente algunos de
país y momento. «Es
añade 300.000
ellos.
un aspecto que teneeuros
más
Los conciertos gramos presente –explica
tuitos, que reciben el
Medem– y que en futuconcierto de Obertura
ras ediciones irá evoCity+, irán a cargo de artistas loca- lucionando para incluir conciertos
les menores de 30 años y escogidos más exclusivos y que puedan verse
por los directores artísticos del Pa- solamente aquí». De momento, para
lau, el Liceo y el Auditorio. Todos es- convencer a los melómanos extrantos conciertos serán gratuitos, si jeros, habrá que tirar de lo de siembien hay que reservar entrada a tra- pre: el clima. Aquí, «podemos hacer
vés de la web. Los aforos ya están el recorrido entre una sala de conllenos en un 80 por ciento de media. ciertos y la otra en un cómodo paPara esta parte del Festival, el Ayun- seo, sin estar a temperaturas bajo
tamiento de Barcelona ha hecho una cero, y pudiendo comer en la terraaportación extraordinaria de 300.000 za de un restaurante», explicó el preeuros. El comisionado de Cultura, sidente de Barcelona Obertura, RaJoan Subirats, justifica esta inver- mon Agenjo, en la presentación del
sión porque «es importante que la certamen.
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Entrevista Josep Maria Mestres Quadreny Compositor

“En la música
m’he sentit i
em sento sol”
Oriol Pérez Treviño /
Maria Palau
BARCELONA

E

l degà dels compositors
catalans Josep Maria
Mestres Quadreny (Manresa, 1929) compleix demà 90 anys. Abans, però, ha pogut gaudir d’un doble concert a
les seus de l’SGAE i la Fundació
Brossa amb el Grupo Cosmos
que dirigeix el pianista Carlos
Galán. Que hagi estat un grup
madrileny qui hagi portat les
regnes musicals d’aquesta celebració és prou representatiu de
com aquesta figura ha viscut
força d’esquena als circuits oficials i institucionals del nostre
país. Tot i això, és una referència indiscutible de l’avantguarda musical hispànica de la segona meitat del segle XX. Més enllà de la creació musical, la seva
és una rica i polièdrica personalitat de la qual pengen intenses
relacions amb noms canònics
de les arts i la literatura.
Com veu el panorama actual de
la música contemporània?
Molt pelut, perquè avui la banalitat domina tota la cultura, no
només la música. La música culta necessita suport institucional, i no en té. La mateixa Orquestra Nacional, que costa un
dineral, no pot programar el
que vol sinó el que pot. No sé si
cobreixen el 40% o el 60% del
pressupost amb les entrades. I
per això han de fer peces que
agradin, i una peça nova mai no

agrada. És a dir, que estem bandejats. Això desvitalitza la pròpia orquestra. És un bucle de fa
molts anys.
Però ha anat a més o a menys,
aquesta tendència de programar coses més comercials?
Sempre hi ha sigut. Però sempre he tingut l’esperança que
canviaria. Vaig estar molts anys
a la junta rectora de l’orquestra.
Em va nomenar el Pasqual Maragall quan era alcalde. Ho he
vist per dins i sé que no hi ha res
a fer. Sempre he dit que el mascaró de proa de l’orquestra hauria de ser Robert Gerhard, i no
he aconseguit gairebé ni que el
toquin. Gerhard és un músic
d’una gran categoria, però s’entesten a tocar Montsalvatge
quan els diuen que hi han de posar un català.
Un català com a quota, no per
convenciment.
És això, sí.
Ernest Lluch deia que som un
país molt nacionalista però
molt poc patriota. I el patriotisme vol dir també respecte pel
patrimoni. Estem a les portes
dels 50 anys de la mort de Gerhard. Vostè el va conèixer. Quin
paper va tenir i quin ja no va poder tenir amb la desfeta de la
Guerra Civil?
Gerhard va vitalitzar extraordinàriament la música a Barcelona durant l’època que hi va ser.
Després d’estudiar a Viena i a
Berlín, porta aquí el festival de

la Societat Internacional per a
la Música, de la qual amb molt
de seny va crear dues delegacions, una a Barcelona i una a
Madrid. En el festival del 1936,
poc abans de l’esclat de la guerra, va estrenar una obra que ha
passat al repertori universal,
que és el Concert per a violí
d’Alban Berg. Després marxa,
s’instal·la a Cambridge i ja no
torna. Per a mi Gerhard és un
de la mitja dotzena de grans
músics del segle XX, inclòs
Stravinsky, Schönberg, Bartók i
pocs més. Amb això ja et dic què
ens va fer perdre la guerra.
A la postguerra, la creació musical va degenerar en una concepció neoclàssica, sota la qual
vostè va fer les seves primeres
obres, sense que n’hagi volgut
saber mai més res després. En
aquest ambient tan resclosit,
com va cercar l’esperit de la
modernitat perduda fins a poder crear la ‘Sonata per a piano’, el seu opus 1 del 1957?
Per mi va ser un impacte Anton
Webern. Junt amb el Josep Cercós, vam analitzar les seves
obres. Era una meravella d’estalvi, tan diferent de tots els
compositors que feien grans
sons d’orquestra. Va ser llavors
que vaig veure clar que jo volia
anar per aquí. I de fet la Sonata
ja n’és filla. Després de crear-la,
el Taltabull, el meu mestre, em
va dir que ja no em podia ensenyar res més i que me n’anés.
“Ves-te’n, però pensa que et trobaràs molt sol.” I així ha sigut.

Josep Maria
Mestres
Quadreny, a
casa seva
■ JUANMA RAMOS

I continua sentint-s’hi, de sol?
En la música, sí. En les arts en
general, no, perquè sempre he
tingut amics, com en Miró, en
Brossa i en Tàpies, que m’han
entès. Han entès el que jo entenc per música: la que penetra
i fa reflexionar a qui l’escolta.
No és escoltar allò que ja coneixes i que et prens com si fos una
dutxa. T’ho passes bé però res
més. És només gràcies a ells que
no m’hi he sentit, de sol. Penseu
que amb l’únic compositor amb
el qual he tingut amistat és amb
en Guinjoan. Fins a cert punt
anàvem per camins semblants,
però no fèiem el mateix.
Doncs entrem-hi, en la seva
connexió amb els artistes. Què
va suposar per a un jove com
vostè que tot un Miró quedés
fascinat per la seva música, de
la qual va dir que era “punxeguda”?
Punxeguda, és a dir, que no era
amable. Per mi va ser emocionant, és clar. Vaig aprendre
molt de Miró. Brossa deia que
les coses importants s’aprenen
però no s’ensenyen. Taltabull
em va ensenyar composició
clàssica i de Miró vaig aprendre
a crear amb llibertat. I la metamorfosi. També ho deia Brossa,
que Miró tenia l’antena molt alta.
Ens volem tornar a posar a la
pell d’aquell jove que el 1951
entra a la Sala Caralt i veu una
exposició de Dau al Set. Allò
també va ser un impacte, oi?

Va ser tremend. És que no sé si
us podeu imaginar com era Barcelona en aquella època. A les
galeries, que els barcelonins
acostumaven a visitar els diumenges al matí, tot eren bodegons, paisatges, marines, gerros
i senyores... vestides. I res més.
Tot molt llepat. I, de sobte,
aquella exposició de Dau al Set.
Com si la veiés ara. Vaig quedar
quadriculat. No sabia per on
agafar-la. Hi vaig anar diverses
vegades i en una d’aquestes
m’hi vaig trobar en Ponç. Vam
estar xerrant. Era molt simpàtic. Em va convidar a anar a casa seva per ensenyar-me més
obres seves. Vivia al carrer Balmes, per sobre de la plaça Molina, al fons de tot d’una botiga de
mobles. I em va dir: “Has de co-
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nyar moltíssim. Quan agafava
una fòbia no hi havia manera de
canviar-lo. Vaig intentar que es
reconciliessin, però no me’n
vaig sortir. Quan Tàpies va morir, vaig anar a veure la seva dona, la Teresa, i li vaig prometre
que ho resoldria. I ja està a punt
de resoldre’s amb l’amistat entre les seves dues fundacions.
La Fundació Tàpies entrarà
aviat al patronat de la Fundació
Brossa.

tallar el pressupost. I al cap de
res el Liceu cremava.

Els únics que no m’hi
han fet sentir, de sol,
són els artistes. Miró,
Brossa i Tàpies sí que
em van entendre

nèixer en Brossa.” I ell mateix
va lligar la cita per un diumenge
a la tarda.
Amic, confident, company
d’aventures creatives... Brossa
és una figura capital en la seva
trajectòria. Recordi’ns aquesta
primera trobada.
Llavors tenia l’estudi al carrer
Alfons XII, també a prop de la
plaça Molina. Era un pis buit. I el
tenia molt endreçat [riu]. No hi
havia res, ni un moble. Només
una taula i una bombeta a sobre.
La meva ignorància literària era
total. Al batxillerat em van fer
estudiar durant set anys literatura castellana. Un rotllo. L’únic
poeta català que coneixia era
Maragall, perquè el meu pare el
tenia a la biblioteca de casa.

Dels seus ‘Epitafios’ (1958), finalista en un premi del Palau de
la Música, Brossa va quedar encantat amb la música però gens
amb el text, que era de Juan Ramón Jiménez...
Va anar així, sí. El primer dia
que ens vam conèixer, Brossa
em va fer una lectura de dues
hores de la seva obra. I ho feia
molt bé, però mai ho va voler
fer, de recitar en públic. En definitiva, de casa seva aquell dia en
vaig sortir com si m’haguessin
fotut una pallissa. No entenia
res. Però en vaig sortir convençut que el que havia sentit era
important i que si jo no ho entenia era culpa meva.
Hem parlat de Miró, de Brossa i
ara tocaria fer-ho de Tàpies. La

relació va ser tan intensa com
amb Brossa?
No, no. Amb Brossa ens vèiem
molt sovint, amb Tàpies de tant
en tant, tot i que ell sempre venia als meus concerts i jo sempre anava a les seves exposicions. El vaig conèixer potser al
cap d’un any de l’exposició de la
Sala Caralt, vam coincidir en
una de les representacions que
feia el doctor Obiols a casa seva.
Va aconseguir ser amic de
Brossa i de Tàpies alhora. Com
va viure la seva enemistat?
Va ser culpa d’en Brossa. Per ell
era tot o blanc o negre, no hi havia grisos. Tàpies va fer una exposició d’objectes al museu Reina Sofía l’any següent que l’hagués fet Brossa. I es va empre-

Sigui com sigui, tots tres van
crear una òpera encara ara inèdita, ‘Cap de mirar’. Com va ser
el procés per fer-la?
Una de les meves primeres
obres, El ganxo (1959), amb
text de Brossa, es va fer al Foyer
de Liceu, però tan mal representada... Vaja, que li van canviar el sentit. Van fer un xou en
lloc de l’òpera. Amb Cap de mirar vaig pensar que podríem fer
una òpera de debò. En Brossa i
en Tàpies hi van estar d’acord i
vam fer l’avantprojecte. El patronat el va aprovar i ens van
fer l’encàrrec. En Jordi Maluquer, que estava al capdavant
d’una comissió artística, em va
animar: “Endavant i no et preocupis pel públic. Bé, tampoc us
cagueu en ell... [riu]” L’òpera
acaba amb un Zaratustra que
els diu: “La solitud cansa. Alguna vegada cridaràs: ‹Estic sol.›”
Vam estar tres anys treballanthi.
I per què no es va acabar estrenant?
Va haver-hi diversos accidents
que ho van anar ajornant tot.
En Brossa va tenir un vessament cerebral i va agafar una
depressió. Després el Pujol, o la
Ferrusola, van dir que volien
que el Savall fes Monteverdi.
Per fi es va anunciar, just després dels Jocs Olímpics. Albin
Hanseroth, el director artístic,
estava molt il·lusionat. Però el
nou gerent, el Caminal, li va re-

Gerhard és un dels
grans, però s’entesten
a tocar Montsalvatge
quan han de posar un
català

Ha estat el més decebedor en
la seva carrera?
No, perquè tinc l’esperança que
es farà. Fa un parell d’anys em
va venir a veure la Cristina
Scheppelmann [l’anterior directora artística del Liceu] i
vam estar parlant de fer-la el
2019, en el marc del centenari
del Brossa i dels meus 90 anys.
Ja veurem ara el nou responsable artístic del Liceu...
Quants en té, de projectes inèdits?
No ho sé, d’orquestrals n’he
creat una vintena i n’he estrenat mitja dotzena. Els compositors treballen generalment per
encàrrec, però jo no. Jo faig una
obra quan em ve la idea. I la
guardo en un calaix. Quan me la
demanen, la trec.
No ens podem estar de preguntar-li encara per un altre, d’artista, que es va estimar molt:
Moisès Villèlia.
Ell va ser el meu estímul per fer
la Peça per a serra mecànica
(1964). Em va dir que estava
treballant en un taller de fusteria amb una serra mecànica i
que sortien uns sons que volia
que jo sentís. Els vaig gravar i en
vaig quedar impressionat, perquè superava allò que jo retreia
a la música concreta: la deshumanització. Sempre m’he sentit molt proper als artistes. I
m’hi continuo sentint. Ben mirat l’únic que em queda és en
Perejaume, un altre creador genial. El vaig conèixer quan encara estava estudiant.
Continua treballant?
Darrerament no. Em fa mandra
posar-m’hi. De Sonades a Ramon Llull [el seu últim treball,
de l’any passat] en podria fer
centenars, però si ja no em surt
fer-les diferents no val la pena.
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Tal dia
com
avui fa...

1
any

En llibertat

L’expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, paga els
400.000 euros de fiança i surt
en llibertat gràcies al suport
econòmic familiar.

10
anys

Canvi al País Basc

Zapatero dona via lliure a Patxi
López. L’avala com a
lehendakari si s’evita un bloc
amb PP i UPyD que abocaria al
“xoc de trens”.

20
anys

No més autonomia

El PP i el PSOE demanen a Jordi
Pujol que gestioni “el que ja té”
abans de demanar més.
L’oposició catalana considera
“electoralista” l’oferta de pacte.
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Manresa a l’Assemblea d’Ajuntaments (1)

La Mancomunitat de Catalunya va promoure el 1919 una assemblea per aprovar un projecte d’Estat d’Autonomia per a Catalunya. Per Francesc Comas
ACBG

A

ra fa cent anys la
Mancomunitat de
Catalunya va promoure el gener del
 una assemblea de representants d’ajuntaments catalans a Barcelona per aprovar
un projecte d’Estatut d’Autonomia per a Catalunya.
En aquells moments el catalanisme més reivindicatiu aspirava a una autonomia plena
i no una descentralització administrativa com era la Mancomunitat creada el .
El divendres  i dissabte 
de gener va celebrar-se al Palau
de la Generalitat una assemblea extraordinària de la Mancomunitat per aprovar el projecte d’estatut i el diumenge
dia  es va fer a mig matí l’Assemblea de Representants dels
Ajuntaments de Catalunya al
Palau de la Música Catalana.
En ambdós casos el president de la Mancomunitat Josep, Puig i Cadafalch, va haver
de demanar permís al governador civil per celebrar l’acte,
ja que, en aquells temps, estava
Al passeig de Pere III es va organitzar una manifestació
suspès el dret de reunió.
Uns dies abans els  pobles
del Pla de Bages havien votat a favor de les lluint la bandera barrada a la solapa de
bases de l’autonomia formulades per la l’americana, a la corbata o a la cinta del barMancomunitat i havien escollit els dele- ret i les noies portaven sobre el pit una llagats –un per poble– que havien d’assistir a çada amb els colors de la bandera. Des de
l’assemblea.
feia uns dies la merceria Costa Blasi de la
Amb motiu d’aquestes dues assemblees placeta de Santa Magdalena venia aquests
es va penjar la «bandera barrada» a les fa- complements a bon preu.
çanes de l’ajuntament, al Centre NacionaI és que alguns partits catalanistes halista Republicà, a la Lliga Regionalista, al lo- vien promogut a través de la premsa aquescal de la Joventut Catòlica i al Centre de De- tes accions. Així el diari Pla de Bages va pupendents.
blicar durant uns dies aquest text: «El ConEl diumenge al matí van aparèixer ban- sell Directiu de la Joventut Nacionalista
deres catalanes a balcons particulars de les convida al jovent de la ciutat d’un i altre
cases mentre que molts joves passejaven sexe a que, palesant llur fervor per la causa

de la llibertat de la Patria, llueixi en aquests
dies culminants per la sort de Catalunya,
llacets amb els colors de la nostra bandera
nacional».
Així mateix, per ordre del governador,
nombroses patrulles de la Guàrdia Civil patrullaven pels carrers. Ja feia uns dies que
el govern central havia enviat unitats de
l’exèrcit d’altres regions de l’Estat a Barcelona.
Cap a la una de la tarda un grup de joves
que eren al passeig de Pere III començaren
a cantar Els segadors i cridar «Visca Catalunya!», mentre que s’improvisava una ma-

nifestació que la Guàrdia Civil va
intentar impedir dispersant els
grups de manifestants. Com que
era diumenge, el Passeig estava
en aquells moments, ple de gent.
Un grup nombrós, encapçalat
per una bandera catalana, es dirigí cantant i cridant visques a Catalunya cap a la casa de la ciutat.
Aquesta manifestació, en arribar
al final del Passeig, passà per darrere l’absis de Sant Pere Màrtir i,
per la muralla de Sant Domènec,
va entrar al Born, va continuar per
la Plana de l’Om, Sant Miquel i
plaça Major.
Una comissió va pujar a l’alcaldia a demanar a l’alcalde de la ciutat –que en aquells moments era
el republicà Maurici Fius i Palà–
que es posés la bandera catalana
al cim de l’edifici, al pal que en les
festes oficials ocupava la bandera
espanyola.
L’alcalde va accedir a la petició
i dos comissionats van pujar a la
teulada i van canviar les banderes
«enmig de frenètics aplaudiments i visques del assistents».
Els manifestants es dirigiren
una altra vegada cap al Passeig
cantant Els segadors i cridant
«Visca Catalunya Autònoma». En
arribar al Born, la Guàrdia Civil va donar
dos tocs d’atenció i va començar a carregar,
fet que va provocar corredisses dels manifestants, mentre que un grup de persones
van començar a increpar els que cridaven
visca Catalunya. Els ànims es van anar escalfant i va començar una discussió violenta que va calmar el tinent d’alcalde Marià
Rius, que baixava de l’ajuntament.
Aquest regidor, juntament amb un grup
de joves, va anar a la Comandància Militar
per protestar davant de la primera autoritat
militar per l’acció dels que havien reprovat
els manifestants.
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GENT TEND =NCIES

XARXES PANTALLES

<<,La indt]stria
musi.cal
es molt curta de rn res>>
ijeres de m0sica’

II

LUIS MIGUEL MARCO
BARCELONA

E1 seu anterior disc versava sobre Los
hombressensibles. Per6 aquesta vegada
Sole Gim~nez(Paris, 1963) t~ Pimmens plaer de presentar Mujeres de
m~sica, un disc de versions en qub,
ambaquesta veu seva tan inconfusible, explica al m6nque van set dones
les que van escriure el recull de cangonsque ha triat i que les vol reivindicar. E1 ced~ ve ambvestit de luxe,
un llibm amb50 phgines. E15d’abril
n’ofereix un avangament a I’FNAC
de la pla~a de Catalunya.
-- &AixiqueLa flor de la canela,Bdsamemucho
i Dosgardeniasles van
compondre
dories?
--Doncs si. Chabuca Granda, Consuelo V~izquezi Isolina Carrillo. Aqui
estem, reivindicant el talent d’aquestes creadores
i tamb~ acostant-nos
una miqueta a Llatinoam~rica.

,,Estic muntant
la banda,
i vull que
hi haginoies.Tinc
unapianistai una
violinista;per6no
f cil. Esdur,>

-- Perblainddsb’iadiscogrMica
va per
altres camins.
--Perqu6 la indfistria musical 6s
molt curta de mires i, sobretot, no
sent la responsabilitat que crec que
hauria de tenir arab l’oient. Quan
parlem de viol6ncia de g6nere i surt
a coHaci6que hi ha artistes que lamentablement donen ales a aquest
comportamenten les seves cangons,
sempre penso que l’artista no estg
sol. Nodeixo de pensar en la seva responsabilitat, per6 no est~ sol. Hi ha
TONOBALAGER el senyor que a la discografica li ha
dit <~emsembla b~, en comptes de
deixar-li anar <~Lper6tu est~s boig?,,.
Oel senyor de la rhdio que diu: <<Aix6
ho petarh, ho punxarmm. O el senyor a la televisi6 que ordena que
s’insisteixi ambel video i no s’escandalitza. La responsabilitat 6s de tots,
fins i tot dels pares, que no s6n capagosd’explicar-li a un fill o a una filla
el rerefons del que estan ballant o escoltant perqu6 no tenen la capacitat
o el criteri per saber on s6nels limits.
La indfistria no talla d’arrel aquests
missatges perqu6viu d’ells.
-- ~,Parlade censurar?
I~s que cal autocensurar-sei no cantar porcades, corn es deia antigamental meu pone.
--&#scert queha estaten Ilistes negresperqu~noagradavaal PP?
No va ser una qfiesti6 de gust. Va
ser pel meu posicionament politic

,,Si quevaigseren
unaIlista negra.
AI
Palaude la M0sica
de Valenciadurant
de 15 anysno
hi vaigpodercantap,

[va formar part de l’anomenatdan de
la cella, pel seu recolzamenta Jos~
Luis Rodriguez Zapatero]. Lamentablement he de dir que al Palau de la
~ ~Tribut~ Sole Gim~nez,
en una imatgepromocional,ambfotos d’aquelles donesde m0sicaa qui homenatja.
Mfisica de Val}ncia vaig estar m~sde
15 anys sense poder-hi cantar, per
-Van
ser
22
anys
de
Presuntos,
emve de gust que hi hagi noies. Tinc -&Qu~
exemple. Per6 aquesta etapa est~
li ha dit Rosana
de cornsona
una pianista i una violinista. Per6 no ambla sevaveuTalisman?
perb jo crec quela Sole s’espavi- conclosa i tant de bo que no torni a
~sffacil, lfs dur.
Doncs queli ha encantat. Li vaig la molt millor en les distbncies passar. Per6 en cap lloc del mdn.
trucar i li vaig dir: <<Mira,hemlet ai- curtes.
--~,S’han quedatmoltes composi- x6 arab tot el carinyo,>. E1va escoltar
-- gLi ve de gust sortir de gira?
Jo tamb6. Quan vaig deixar
--Arali tocareivindicar.
cionsfora?
i li van agradar molt els arranjaPresuntos vaig deixar els grans au- --Sf. Moltfssim.Vullestar a l’altura,
--Alguna. Qnina llhstima no tenir
ments de jazz d’Ivhn Md6nLewis. E1 ditoris. Era lbgic. Sabia que, tot i dignificar aquestes autores, posar--Feia temps que anava darrere
d’aquestaidea, abansfins i tot de pu- m6s pressupost per ficar nr6s can- mateix li ha passat a Rozal~n.
que no des de zero, havia de cons- mea la seva pell. Estemtancant dajo, ambtanta dona talentotruir una carrera en solitari. Calla tes. I m’encantariatornar al Palau de
blicar el disc dels homes. Perqu~~s qons i dir: ~Miren, s6n aqui, s6n <<LCom
reduir les expectatives, set rods hu- la Mtisica de Barcelona. Vamfer una
que passa molt desapercebudala tas- elles~. He intentat que les autores sa%, em preguntava.
ca de composici6 de les dones en la que hi s6n tinguin molta personaEmiLEls teatres -no els club de jazz, primera incursi6 arab aquest repermfisica. Semblaque hi ha m~snoies tat: Rosana,Mari Trini, Rozal~n,Na- -&Quina6s la f6rmulaperqu~sonin que n’he fet molt pocs- s6n el meu tori a VaDncia,corn ho he gravat al
perqu~ les veus cantant, per6 ras- talia Lafourcade,Violeta Parra... S6n diferentsambla sevaveu?
espai ideal, on la mfisica que fern disc, arab una orquestra simf’onica. I
ques i t’adones que al darrere no sdn dories que, sota el meupunt de vista, --No n’hi ha.Jo m’envolto d’un equip millor sona i s’ent6n. Potser sigui la gent empreguntava: <</~Deveritat
hart aportat coses interessants a la fantastic de companys que entenen immodest, perb arab el temps he que totes aquestes cangons les hart
tantes.
mfisica, un llenguatge nou, corn va el que volem fen Aconseguir que el guanyat.
escrit dones%.Aix6 em sembla deli--Tampoctocant.
fer Eladia Bl~izquez amb el tango a que fern soni ambcerta personalitat,
cids. Potser semblauna tasca petita,
l’Argentina.
I
tamb6
Dona
Ivonne
Laamb
un
segell
propi,
6s
tot
un
luxe.
-Enssepara
un
oceb
perbensiguaper6 6s important per a mi.
Exacte. /~Qu~ estem fent malament? Potser nosaltres tampoc ens ra, que va set la primera dona brasi- Perb 6s el mateix queens passava a la un idioma./.Qu~ tenim pendent
--&l coms’agradam6s,simfbnicao
donemoportunitats a nosaltres ma- lera que va aconseguir ficar una de Presuntos Implicados. Tampocsabi- ambaquells cants?
en petit format?
teixes, t~s una reflexi6 que faig arab les seves sambes al Samb6dromde em fer-ho d’una altra manera. Ho --Ens falta valorar millor tota
els meus companys. Ara estic mun- Rio deJaneiro, un terreny totahnent port~vemal nostre terreny musical, aquesta cultura i aquest ric bagatge --En la mfisica gaireb6res es fa en somusical.
tant la bandaper a aquest projecte i masculi.
a la mevatessitura de veu.
litari: ~s igual vuit que80. =---Vost~~s unacorredora
de fons.
--Jo segueixo a la bretxa, que no ~s
f’acil. Ambganes i projectes mentre
el cos i la veu aguantin. Sento que em
queda molt per fen Per6 soc a sobre
de tot, picant pedra. A lamina total.
Els filfims anys sore en una veta molt
dificil: granit pur. Aixi que esmoles
una miqueta m~s l’eina i continues
obrint camLNo podemfer res m~s.
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QicqUpUScWTrRWubccgQbVWvrSUiSjWwmQWgbWxScjWefbwmSVcbWr[UbWwmSWgbWQicSUpUScbcWbUUSmWeSẀRyijWeSVWeSẀzbpyWxQiVWbW{f_RprUe|j
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