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HOMENAJE
EN EL PALAUDE LA Mt SICA

Un viaje musical al universo
del mallorquin RamonLlull
Salvador Brotonsdirige el estreno de su ’Cantata de Randa’

II

MARTA CERVERA
BARCELONA

alvador Brotons (Barcelona, 1959), compositorinvitado esta temporada en el
Palau de la Mfisica Catalana, ofrece este fin de semanasu obra
mils ambiciosa, Cantata de Randm
una pieza sinfdnico-coral realizada
en homenaje a RamonLlull (12321316), coincidiendocon el 700-0 aniversario de su muerte. La obra cuenta con libreto de Neus Dalmauy se
sumerge en la apasionante vida del
autordel Llibrede les b~sties.
La obra condensa en menos de
una hora (dura 42 minutos aproximadamente)los pasajes m~is importantes de la existencia de Llull, desde su leyendade libertino a su transformacidn y conversidn a la fe de
Cristo. Narra tambidn su visi6n de
las religiones cristiana, musulmana yjudia, su retiro en la montafia
de Randa para meditar y escribir y
sus problemas con la Inquisicidn.
La cantata se divide en nueve partes
que siguen cronoldgicamente la viday la obra del beato mallorquin.

S

LOSPARTICIPANTES//E1
propio Brotons
dirigir~i la obra, interpretada por la
Orquestra Simf’onicade les Illes Baleafs, de la que fue titular, el Orfed
Catal~ y los solistas Marta Math6u
(soprano) yJosep-RamonOliv6 (bar1tono). I~1 es quienencarnaa Llull y se
alterna comonarrador con la actriz
Silvia Bel. E1 libreto incluye pasajes

ELISENDA
PONS

lona y de la Sinf6nica de
Vancouver. La pieza se
estrend el pasado 21 de
enero en Manacor (Mallorca) y hoy, justo una
semanadespu6s, se presenta en el Palau de la
M~sica(20.30 horas).
concierto se abrir~i con
Reflecting Hamlet, una
obra de David Le6n que
se escuchar~i por primo
ra vez en el Palau, y La
~empestady la obertura
de Romeoy Julieta, ambas de Chaikovski.
SONIDO MEDIEVAL//<<Mi

in-

tencidn era que sonara
~,~,EI director y compositorSalvadorBrotons.
medieval, que fuera
una cantata diferente a
de textos de Llull en catal~in antiguo, lo que habia hecho anteriormente~>,
asi comode Joan Mcovery de otros insiste el compositor.<<Queriaque al
poetas andnimos infiuenciados por escucharla la genre viajara a la 6poLlull.
ca de Llull y pudiera seguir su periLa obra, con una cierta gestualiplo por el Mediterr~ineo y por Eurodad para dotarla de mayor fuerza
pa>>.NeusDalmau,la libretista, desen los momentos culminantes, ha taca el modoen que ha <<fluido>>su
supuesto un reto inmenso para Bro- colaboraci6n con Brotons. <~Hasido
tons. <<Hasido un trabaj o muydificil.
un proceso largo pero muyorg~inico
Tuve que realizar una gran tarea de y din~imico~>,asegura.
investigaci6n para incluir sonidos
La Cantata de Randa arranca con
de la 4poca, desde el canto gregoria- un pasaje que sitda el contexto hisno hasta mtisicas sefarditas, sarra- tdrico en el que nacid Llull, tras las
cenas y cristianas, sin tener que re- convulsiones de la primera cruzacurrir a instrumentos demasiado da contra los c~itaros, y concluyecon
especiales para no encarecen la pro- un gran canto de amor basado en el
duccidn>>,destaca el compository di- Cant de Ramonyen fragmentos del
rector, titular de la Bandade Barce- Llibred ’ amice amat.=_
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‘Fogueró’ en la Plaça de la Virreina.

Sa Pobla llena de
‘foguerons’el barrio de
Gràcia de Barcelona
●
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de lavida

Antoni Torrens, promotor de ‘Sa Pobla a Gràcia’, contemplando los ‘foguerons’ junto a varios miles de personas.

LA NOCHE MAS

POBLERA

 Mucho público se congregó ayer en la noche

mallorquina del año en Barcelona con motivo
de la 25 edición de Sant Antoni a Gràcia

Tradicional pasacalles de los ‘xeremiers’ por uno de los mercados del barrio de Gràcia.

L

a sensación, ayer, en la celebración de la 25 edición
de ‘Sant Antoni a Gràcia’,
era de haber congregado a más
gente que nunca en la noche mallorquina del año en Barcelona.
Ya el viernes llegó a ser muy difícil moverse, y no digamos bailar,
en la gran pista del centro Tradicionàrius, al son de Al Mayurqa,
a causa de la aglomeración, fenómeno que se repitió ayer en las
principales plazas del popular
barrio. El grupo recordó al fundador Toni Roig, desaparecido
hace diez años, y el público demostró lo divertida y juvenil que
puede llegar a ser la tradición del
ball de bot.
Al fundirse la tarde con la noche, un concurrido pasacalles recorrió las calles de Gràcia desde
el ayuntamiento del distrito hasta la plaza de la Virreina, donde
se encendió el fogueró principal,

‘Ballada popular’ con la música de Al Mayurqa, en el Tradicionàrius, el
viernes por la noche.

que dio paso a todos los demás,
algunos dispuestos en calles secundarias donde nunca antes había llegado la fiesta de Sant Antoni. Xeremiers de Mallorca, La Sacaraida, Tamborers y Dimonis de
Albopàs, Geganters y Dimonis
de Sa Pobla desfilaron sin parar,
al lado de decenas de asociaciones tradicionales catalanas.
La costumbre mallorquina se
expande y ya se ha integrado en
el calendario barcelonés. Este año
ha llegado de nuevo al Gótico,
con iniciativas como el ciclo de
lecturas dramatizadas de rondalles en el Maldà Teatre. En el Palau de la Música, Salvador Brotons dirigía por la noche Cantata
de Randa, para homenajear a Ramon Llull, con el Orfeó Català y
la Simfònica de les Illes Balears.
La música popular recorrió ayer
Gràcia desde el mediodía, por los
mercados del barrio, hasta pasa-

da la medianoche. Destacaron los
grupos de ciudadanos que, espontáneamente, se formaban alrededor de glosadors como Mateu
‘Xurí’ o Maribel Servera, en la
Plaça del Diamant.
Al promotor de ‘Sa Pobla a
Gràcia’, Antoni Torrens, no pocas
personas le pararon para felicitarle y agasajarle e incluso le regalaron obsequios como agradecimiento. Algunos eran parte del
grupo de casi 600 barceloneses
que viajaron hace un par de semanas a sa Pobla para compartir
Sant Antoni y recordar que la
sintonía entre la concurrida
Gràcia y el interior de la Isla ya
dura un cuarto de siglo. Los vecinos de Gràcia se fueron a dormir
ayer después de comer sobrasada, al grito recurrente de ‘Visca
Sant Antoni’.
Carles Domènec
(texto y fotos)
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So i sensibilitat
CLÀSSICA

Integraldesonatesperaviolíi
pianodeBeethoven(II)
Intèrprets: Leonidas Kavakos, violí;
Enrico Pace, piano
Lloc i data: Palau de la Música

(26/I/2017)
JORGE DE PERSIA

Perquèsóntanatractivesaquestes
sonates per a violí i piano de Beethoven interpretades per aquests
dos músics? Subratllo que en són
dos perquè en realitat la figura de
la promoció és el formidable
violinista Kavakos, però el mèrit
és absolutament compartit.
I el públic, tan sensible i fidel
com el del cicle de cambra del Palau, va sortir entusiasmat amb tots
dos artistes, que van fer un recital
que, a més, va trobar en aquesta salaunllocidealperaaquesttipusde
música. En aquesta segona presentació amb què continua el cicle

complet de les sonates, van interpretar les núm. 4 i 5 i, finalment, la
núm. 10, en sol major, totes amb un
denominador comú: la gran sensibilitat,senseostentacionsdevirtuosisme ni amanerament en el discurs romàntic, i tocades amb naturalitat i profunditat, com fent un
prec de silenci, una cosa que el públic va respectar amb un respecte
exquisit. En realitat, aquestes sonates destaquen per la presència
del piano, i exigeixen del violí un
diàleg constant i subtil. El començament de la Sonata núm. 4 en la
menor no va resultar gaire afortunat per part de Kavakos –almenys
en els primers compassos–, que va
interpretar amb certa rusticitat en
les respostes temàtiques inicials
en el registre agut, davant un piano
quemostravalasevafortalesaenel
volum. Però la interpretació va entrar en un so ters i molt cuidat en el
registre mitjà, i va continuar amb
un andante amb gràcia, delicadesa
i cortesia en un exercici de sonoritat –per part de tots dos- que, crec,

va ser la clau del programa. Perquè
van assumir en cada moment un
marc, una intensitat de so, compartida, en què les dinàmiques i
l’articulació van abonar la musicalitat. L’adagio de la Sonata núm. 5,
Primavera, va ser una síntesi, per
part del violí, d’un so molt definit,
tènue i gairebé incorpori, però expresiu, i al piano, un bon exercici
detensionseneltocienlagradació
dinàmica.
Per fi, la Sonata núm. 10 va aprofundir en aquesta perspectiva centradaenunagammabenestablerta
d’intensitats sonores, gairebé plànols de so, a partir de les quals naixien les dinàmiques i els matisos
expressius. Res no va ser excessiu,
per exemple, en l’scherzo, amb un
bon exercici d’accents, que va portar a un final que va entusiasmar.
Pot ser que assumir aquests plànols de so tan cuidats acostés la
versió a la dels instruments originals de l’època del compositor.
Van fer una feina excel·lent que
continuarà a la pròxima sessió.

28 Enero, 2017
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So i sensibilitat
Sonatesperaviolíipianode
Beethoven(II)
Intèrprets: Leonidas Kavakos,

violí; Enrico Pace, piano
Lloc i data: Palau de la Música
(26/I/2017)
JORGE DE PERSIA

Per què resulten tan atractives,
aquestes Sonates per a violí i piano
de Beethoven interpretades per
aquests dos músics? Subratllo que
sóndosperquè,enrealitat,lafigura
de la promoció és el formidable
violinista Kavakos, encara que el
mèrit és absolutament compartit. I
elpúblicdelcicledecambradelPalau, sensible i fidel, va sortir entusiasmat a l’hora de valorar els dos
artistes, en un recital que, a més, va
trobar en aquesta sala un lloc ideal
per aquest tipus de música.
En aquesta segona presentació,
amb què continuava el cicle complet de les sonates, van interpretar
les número 4 i 5 i, finalment, la número 10 en sol major, totes amb un
denominador comú: la gran sensibilitat dels músics, sense ostentacions de virtuosisme ni amanerament en el discurs romàntic, tocant amb naturalitat i profunditat,
com fent un prec de silenci, que el
públic va respectar de forma exquisida. Sonates en realitat de gran
presència del piano, i que exigeixen del violí un diàleg constant i
subtil. El començament de la Sona-

ta núm. 4 en la menor no va resultar
gaire afortunat per part de Kavakos –almenys en els primers compassos–, amb una certa rusticitat
en les respostes temàtiques inicials
al registre agut, davant un piano
que mostrava la seva fortalesa en el
volum.
Peròtotvaentrarenuncursd’un
so clar i molt cuidat en el registre
mitjà, al qual va seguir un andante
que va mostrar gràcia, delicadesa i
cortesia en un exercici de sonoritat
–per part de tots dos– que, crec, va
ser la clau del programa. Perquè
van assumir en cada moment un
marc, una intensitat de so compartida, en què les dinàmiques i l’articulació van abonar la musicalitat.
L’adagi de la Sonata núm. 5, Primavera, va ser una síntesi, per part
del violí, d’un so molt definit, tènue
i de vegades gairebé incorpori, i al
piano un bon exercici de tensions
en el toc i la gradació dinàmica.
Finalment, la Sonata núm. 10 va
aprofundir aquesta perspectiva
centrada en una gamma molt ben
establerta d’intensitats sonores,
gairebé plans de so, a partir de les
quals s’exercitaven les dinàmiques
i els matisos expressius. Res no va
ser excessiu, per exemple, en
l’scherzo, amb accents acurats, que
va dur a un final que va entusiasmar. Potser assumir aquests plans
de so tan acurats va acostar la versióalsqueerenelsinstrumentsoriginalsentempsdelcompositor.Un
treball excel·lent, que continuarà
feliçment en la pròxima sessió.

Juan
direc
L’institut

BARCELONA Redacci

El Govern va n
l’escriptor Juan
net com a nou
l’Institut Cervan
tució de Víctor
Concha, tal com c
ministre d’Educa
Esport, i portave
Íñigo Méndez d
roda de premsa
Consell de Minis
de Vigo destacav
que es tracta d’un
casa, molt coneg
la cultura”.
Per la seva pa
nuel Bonet es va
agraït pel nome
destacar que la
es basarà que l’I
vantes sigui “la c
dors i la gent d
Tots ells s’han d
lats per la nost
Som un instrume
tal de la diplom
espanyola”.
L’escriptor tam
dar els hispano
Llatinoamèrica,
que s’han de sen
tats amb aques
També va aprofi
dar la importànc
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Artfculo 521. Elotro dia perdimos a la madre del filme Genre corriente.
Aunque Mary
Taylor Moore hizo muchisimas cosas, para mf siempre ser~i la madre
del pelicul6n de Robert Redford sobre una mujer que no ama a su hijo
porque afiora al otro que perdi6.
Solo saberlo, llam6 a una amiga
mia que es muy fan de la peli y quedamos para vet de nuevo esa maravilla cinematogrfifica. Cuando acab6 el filme, me dijo que ibamos a ir
perdiendo a nuestros referentes artisticos y que no era casualidad lo de
David Bowie, Michael Jackson,Robin Williams y JohnHurt, sino ~uto

A

C] (~as

Vo.cesy
m radas
Onicas

ALBERT

Es

Mary Tayler Moore
siempreser la madre
de’Gentecorriente’,el
filme de RobertReford
de que nuestros referentes se hacen
mayores y los iremos viendo marchar cada afio como en su momento los pasd a nuestros padres con sus
idolos de la gran pantalla.
Despu6s me hand de su padre, al
que perdi6 hace un afio y me dijo...
Bueno, casi os lo cuento despu6s de
lo mejor de mi semana.
Tercer puesto: Aventuras pot el set
humano, de GavinFrancis(Plataforma). Uno de esos grandes libros que

-- La actriz MaryTaylor Moore.

te hacen pensar en la carcasa en la
que habitamos y de la que, sin embargo, tanto desconocemos.
Segundo lugar: Moonlight, de Barw Jenkins. Una maravilla cinematogrfifica.
No tengo dudas de que,
junto aLaLaLand de Bamien Chazelie, es de lo mejor de este afio. Supuran verdad, amor y dolor. Creo que
ya las tengo fusionadas en mi menre: para mi Moonlight podria set un
musical a ritmo de City of stars, canci6n central de La La Land.
Primera posici6n: Thomas
ford (Palau de la Mtisica Catalana).
Consu brutal latid, el mtisico consigui6 crear un clima increible, trasladarnos a otra 6poca y hacernos olvidar todas las preocupaciones mundanas de este siglo XXI.
Y lo que me dijo mi amiga de su
padre es que habia podido superar
su p6rdida pero no habia podido olvidar su mirada. No existe todavia
nadie en el mundo que sepa mirarla igual que 61 la miraba. Yo le dije
que a mi me pasaba igual con la p6rdida de mi padre pero con su voz. La
forma como decia mi hombre.., nadie lo sabe pronunciar igual.
Lloramos juntos, volvimos aver
Genrecorriente y sentimos que la p6rdida de MawTaylor Moorenos habia
traido una ganancia inesperada... Somos tantos en este mundo pero las
voces ylas miradas de los que te crian
son tinicas, iFeliz domingo!~
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CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

PROTAGONISTA DE LA RUMBA CATALANA. Pep

Lladó és músic i pianista amb llum pròpia
dins de la rumba catalana, per background –va tocar a la vora de Gato Pérez–
i per present –ha liderat els referencials Ai
Ai Ai–. Ara Lladó fa un pas endavant amb
Després de la rumba, el seu primer disc
amb cançons completament pròpies.
L’heterogeni festival BarnaSants li dona
cabuda sota el seu generós paraigua.

Art
EL CONCERT COM A CERIMÒNIA COL·LECTIVA. La
banda valenciana La Habitación Roja va
clausurant la seva actual gira de presentació del seu últim àlbum, Sagrado corazón,
que ha confirmat l’excel·lent sabor deixat
pel seu anterior, La moneda en el aire.
D’alguna manera, amb aquesta obra han
posat música al seu vintè aniversari com a
banda, una de les més significatives en actiu de l’escena indie espanyola.
3/II. BIKINI. 21.30 HORES

decidir unir forces i esperits a sobre dels
escenaris, Albert Pla i Diego Cortés van
llançar espurnes: una bèstia escènica,
compositor i intèrpret inusual al costat
d’un tocaor flamenc pura sang. Ara Pla
torna al Jamboree per oferir una antologia del seu cançoner amb el seu gloriós
còmplice.

‘EXTRASHOW’ DE MOLTA ALÇADA. Primera nit
de Canadá presenta de l’any dedicada a
dues suggeridores propostes: Extraperlo i
Extrarradio. Els primers celebren l’aniversari del seu tercer disc, Chill aquí, en
ple procés ja d’elaboració de nous temes.
Els segons confirmen la seva condició
d’una de les sensacions més brillants dels
últims temps de l’underground barceloní,
i aprofitaran per presentar noves composicions.

31/I. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

3/II. LA [2] DE NITSA. 0.30 HORES

29/I. HARLEM JAZZ CLUB. 20 HORES

DÚO IMPERDIBLE. Quan ja fa molts anys van

TERESA SESÉ

CASES HABITADES. Quan l’arquitecte dona

per acabada una obra, el protagonisme recau sobre l’usuari de la nova casa, que serà
l’encarregat d’insuflar-li vida, d’habitarla. D’habitants i edificis habitats tracta Aftermath. L’arquitectura més enllà dels arquitectes, el pavelló català a la quinzena
Mostra Internacional d’Arquitectura de
la Biennal de Venècia que tot just ara acaba de tancar les portes. L’exposició, que
ara arriba a Barcelona, ha estat comissariada pels arquitectes Jelena Prokopljevic
i Jaume Prat, i el cineasta Isaki Lacuesta.
Una nova mirada, viscuda i molt visual, a
set projectes realitzats en els últims deu
anys des del punt de vista dels seus usuaris.
ARTS SANTA MÒNICA. BARCELONA: DEL 2/II AL 4/III

IMATGES CORPORALS. Korina Kaisershot és
una ballarina, artista i fotògrafa alemanya
que fa confluir aquestes tres disciplines

en una obra, Körperbilder (imatges corporals), composta d’una sèrie de fotogrames
que no han sigut realitzats amb càmera de
fotos, sinó mitjançant el contacte del cos
en moviment de la ballarina sobre una superfície fotosensible.
ÀMBIT GALERIA D’ART. BARCELONA. DEL 2/II AL 4/III

SI ÉS DIUMENGE, TOCA MERCAT. Oriol Vilano-

va (Manresa, 1980) –memoritzeu-ne el
nom– en certa manera és un artista de
diumenge. És el dia que s’acosta als mercats de segona mà i compra velles postals
de motius diversos (en té més de 30.000,
organitzades en cent categories) amb les
quals després activa noves lectures de la
història. Resideix a Brussel·les i la seva
presència és habitual en destacats museus
i centres d’art de tot Europa. Per primera
vegada desplega tota la seva col·lecció cobrint de dalt a baix les parets dels dos pisos de la Fundació Tàpies, que també per
primera vegada inaugura en diumenge.
FUNDACIÓ TÀPIES. DEL 5/II AL 28/V

MACADAMIA NUT BRITTLE
/ STILL LIFE
TEATRE LLIURE. DEL 2 AL 5/II

El teatre físic, impactant, subversiu, innovador i de denúncia de la
companyia italiana
Ricci/Forte arriba al
Teatre Lliure de Montjuïc per partida doble.
Des de dijous i fins
diumenge es podran
veure Macadamia Nut
Brittle i Still life. A la
primera obra han recorregut l’univers salvatge
de l’escriptor Dennis
Cooper per crear un
cruel conte sobre l’adolescència ple de desassossec, insuficiència i
pèrdua en el qual quatre
devoradors de gelat
Häagen-Dazs tenen
l’oportunitat de descobrir-se tal com són. Still
life és una matança a
cinc veus que vol parlar
del bullying homòfob i
recordar un adolescent
romà que es va suïcidar
penjant-se amb un mocador rosa.

DANIELLE+VIRGINIA ANTONELLI

Teatre

Clàssica

JUSTO BARRANCO

però que no és feliç i descobreix la possibilitat d’un viatge al planeta vermell.

JUSTO BARRANCO

UN MIRACLE AL RAVAL. El Teatre del Raval
estrena El miracle d’Anne Sullivan, una
obra del 1959 basada en una història real
que acabaria desembocant en la popular
pel·lícula amb què Anne Bancroft va guanyar l’Oscar. Míriam Escurriola és Anne
Sullivan, una professora amb un passat
traumàtic que mira d’educar una nena
sordcega i muda encarnada per Mar Ferrer i els pares de la qual l’han mantinguda
en una bombolla.

TEATRE TANTARANTANA. DE L’1 AL 26/II

LA CAPELLA DE MINISTRERS I EL LLIBRE VERMELL.

TEATRE DEL RAVAL. A PARTIR DEL 30/I

JOSÉ SACRISTÁN I MAMET. Un milionari li
acaba de comprar un avió a la seva jove
promesa com a regal de noces. La seva intenció és jubilar-se i dedicar-se a ella. Però l’últim dia a l’oficina rep una trucada
abans de sortir que desitjarà no haver agafat. José Sacristán protagonitza al Poliorama Muñeca de porcelana, de David Mamet, una obra sobre el poder de la política,
l’economia i els mitjans de comunicació.

La Capella de Ministrers, dirigida per
Carles Magraner, compleix tres dècades i
interpreta, al Palau de la Música, una de
les obres catalanes de música antiga més
internacionals, el Llibre vermell de Montserrat. Una obra única dedicada a la Verge
en què també hi participaran dues formacions valencianes més: el cor Lluís Vich
Vocalis i l’Escolanía de Ntra. Sra. de los
Desamparados.
PALAU DE LA MÚSICA. 30/I

TEATRE POLIORAMA. DE L’1/II AL 12/III

ESMORZAR A MART. Després de l’èxit de la

temporada passada, torna al Tantarantana Mars Joan, una obra de Roc Esquius
que aborda què porta una persona qualsevol a una expedició espacial a Mart sense
possibilitat de bitllet de tornada. Basada
en l’expedició Mars One, que planeja portar gent a Mart sense retorn, explica la
història d’en Joan, un home que està bé

Abel Tomàs al violí i Arnau Tomàs al violoncel –fundadors i membres del popular
Quartet Casals– i per la pianista Hyo-Sun
Lim. Ara comencen al Palau la integral
dels onze trios per a piano de Beethoven.
PALAU DE LA MÚSICA. 2/II

LES TRES ÚLTIMES DE MOZART. L’OBC dirigida

per Jan Willem de Vriend i amb el violinista Giuliano Carmignola interpreta, en
tres dies consecutius, les tres últimes simfonies de Mozart precedides per l’obertura que va escriure per presentar-se a la
cort de Viena i pel Concert núm. 3.
L’AUDITORI. DEL 3 AL 5/II

L’ORFEO DE MONTEVERDI. Per celebrar el 400
EL ‘RAGAZZO’ D’ORIOL PLA. La interpretació
d’Oriol Pla a Ragazzo ha estat considerada
una de les millors de la temporada passada i ara el Teatre Lliure recupera aquest
muntatge de Lali Álvarez Garriga sobre el
jove italià mort el 2001 durant les protestes contra el G-8 a Gènova.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. DEL 3 AL 19/II

aniversari de l’Orfeo de Monteverdi, el
2007 Rinaldo Alessandrini i el Concerto
Italiano gravaven una versió que ja és imprescindible. Ara la porten a L’Auditori.
L’AUDITORI. 2/II

DE CASALS A LUDWIG. Creat l’any 2009, el
Trio Ludwig està format pels germans

FAZIL SAY I LA SIMFÒNICA DEL VALLÈS. El gran
pianista turc Fazil Say debuta al Palau al
costat de la Simfònica del Vallès (OSV).
Pianista i compositor, Say interpretarà el
seu concert per a piano Silence of Anatolia
i acompanyarà l’OSV en el Concerto per a
piano núm. 23 de Mozart.
PALAU DE LA MÚSICA. 4/II
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La modernitat
de Pep Ventura
La setmana que ve es compleixen dos-cents anys del naixement del músic
figuerenc, virtuós de la tenora i que va revolucionar la sardana, i que avui
a més és reivindicat com un creador complet que va reeixir en altres gèneres
TEXT ALFONS

V

PETIT

olem donar a conèixer un Pep Ventura tal com era, un avançat en el seu
temps, amb una modernitat musical
fora de lloc». Ho assegura Montserrat
Mauné, presidenta del Foment de la
Sardana Pep Ventura de Figueres, la
ciutat on va viure i va morir el músic
Pep Ventura (-), considerat el gran renovador de la sardana i que dijous, dia dos de febrer, farà
 anys que néixer. «Aquest Bicentenari serà una bona
oportunitat per reivindicar la vida i l’obra d’un músic
rellevant per a la ciutat de Figueres i, alhora per recuperar la història d’una cultura popular molt avançada en el seu temps», afegeix Mauné.
Fill d’un militar català establert a Roses, Josep
Maria Ventura i Casas va néixer el  de febrer del 
molt lluny de l’Empordà: a Alcalá la Real, Jaén, la localitat on les ocupacions militars del pare havien

portat la família. Quan el nen Pep Ventura tenia poc
més de dos anys, la família va tornar a Roses, però aviat
va morir la seva mare i va anar a viure amb l’avi patern.
«Es crià al carrer més que no a l’escola, i s’hi habituà
a sonar flabiols de canya», es pot llegir a l’edició digital de la Gran Enciclopèdia Catalana.
La vida de Pep Ventura va fer un tomb determinant
quan, amb quinze anys, va entrar a treballar d’aprenent
amb el sastre Joan Llandrich, de Figueres, que també
dirigia una cobla. Amb Llandrich, Ventura va aprendre l’ofici de sastre i va rebre liçons de solfa, la qual cosa
li va acabar de despertar l’interès per la música. A més,
es casaria el  amb la seva filla, Maria Llandrich.
Incorporat com a músic a la cobla del seu sogre (n’acabaria heretant la direcció el ), Pep Ventura va
començar la seva evolució com a instrumentista i compositor, i de retruc com a renovador de la formació de
la cobla i de la sardana en general. Se li atribueix la introducció de la tenora i d’instruments que no es feien
servir i l’ampliació del nombre d’integrants de la cobla, i també se’l considera un dels responsables de l’allargament de les sardanes fins a passar de les anomenades curtes, les habituals llavors, a les llargues.

«Va ser un visionari», assegura Francesc Cassú, director de la cobla La Principal de la Bisbal. El músic gironí justifica la seva afirmació basant-se en la «confiança» que Ventura va demostrar tenir en la tenora,
l’instrument que va revolucionar la cobla i amb el qual
va excel·lir com a intèrpret. Un instrument que van desenvolupar el mateix Ventura i Andreu Turon, de Perpinyà, que n’havia construït un primer model per a les
bandes de música militar franceses, que el van rebutjar.
Segons Robert Roqué, responsable de la pàgina setmanal dedicada a la sardana al Diari de Girona, «Pep
Ventura va conèixer aquest instrument, li va agradar,
va ajudar Andreu Turon a perfeccionar-lo, el va incorporar a la cobla i va començar a compondre peces
pensades expressament per a tenora».
Cassú continua explicant que la cobla de Llandrich
a la qual es va afegir Ventura era el que se’n deia a tres
quartans, amb tres músics per a quatre instruments:
flabiol i tamborí o tambor, cornamusa (gaita) i xeremia (un antecessor de la gralla). «Aquests instruments
podien fer solos però eren estridents i Pep Ventura va
posar la tenora a fer el paper d’instrument conductor,
amb caràcter», apunta Cassú, que afegeix que «Ven1
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tura a més es devia adonar que la cobla tenia mercat,
que feia actuacions en festes majors i altres celebracions, i va començar a ampliar-la amb alguns instruments una mica més refinats, fins que va introduir els
metalls perquè l’acompanyessin en els solos -el fiscorn,
la trompeta-, que a més li anaven bé perquè també podien fer solos i així ell podia descansar». Aquesta evolució de la cobla propiciada per Pep Ventura va culminar, segons el director de La Principal de la Bisbal,
quan «va decidir doblar tots aquests insturments, la
qual cosa evidencia que era un emprenedor i que a més
el negoci li anava bé». D’aquesta manera, segons
Cassú, «s’aconseguia millorar el so, la qualitat del producte, fins a convertir-se en gairebé una orquestra».
Aquesta evolució de la cobla, que s’arrodoniria amb
la incorporació del contrabaix (actualment la formació té entre  i  músics), es va veure afavorida pel
moment en què es va produir. Cassú apunta que «era
la segona meitat del segle XIX, i gràcies a la Renaixença,
arriba aviat a Barcelona. De ser una cosa molt local de
Figueres i l’Empordà, la proposta de Pep Ventura es trasllada a Barcelona i s’estandaritza».
Francesc Cassú també elogia l’habilitat de Pep Ventura com a compositor sardanista: «Tenia molta gràcia i sabia treure’s partit a ell mateix. Feia el que estava de moda en aquella època, que per herència francesa consistia en utilitzar o bé cants populars de la terra i sardanitzar-los, com ara el Cant dels ocells, o bé peces de música clàssica». I encara més, el director de La
Principal de la Bisbal també remarca el paper de Pep
Ventura en la conversió de l’anomenada sardana
curta en la sardana llarga: «Va ser el primer que va dir:
¿per què m’he de cenyir al reglatge estàndard si el que
vull és que la gent m’escolti, em miri, i em contractin?».
Totes aquestes aportacions de Pep Ventura per revolucionar la sardana seran reivindicades en ocasió del
bicentenari del seu naixement, que a més coincideix
amb la proclamació de Figueres com a Capital de la Sardana . Aquesta efemèride ha servit per programar
tot d’actes relacionats amb Pep Ventura, entre els quals
hi ha el proper dijous, dia  de febrer, l’obertura de l’anomenat Any Ventura, i el dissabte dia , al Teatre El
Jardí, un concert de la Cobla Els Montgrins dedicat íntegrament a composicions del músic figuerenc. Martí Camós, director dels Montgrins, apunta que «hem
fet una recerca que plasmarem en aquest concert, amb
obres i balls que potser no s’han tocat mai des d’aquella
època». Camós sostè sobre el paper de Pep Ventura que
«va avivar el foc de la sardana i la música popular, que
estava una mica apagat i antiquat». En aquest sentit,
2

3

revela que durant la recerca que ell mateix i un altre integrant de la cobla
(Conrad Rafart, intèrpret
de tenora, precisament)
han fet a l’arxiu del Palau
de la Música de Barcelona,
CONXI MOLONS
«hem descobert coses
2. Monument
molt interessants». Així, el
dedicat a Pep
concert de dissabte serà
Ventura a la plaça
«una barreja de sardanes,
president
algunes conegudes i alTarradellas
tres no, i d’altres balls d’ade Figueres.
quella època i amb la forCONXI MOLONS
mació d’orquestrina que es
3. Detall de la placa
feia servir. Hi haurà polon hi ha els noms de ques, valsos i altres ballales persones
bles, perquè la cobla ja llaenterrades al panteó vors no tocava únicament
de ﬁguerencs
sardanes, sinó que ameil·lustres.
nitzava amb balls festes
CONXI MOLONS
majors i altres celebra4. L’única fotograﬁa
cions, una mica com pasconeguda del músic sa avui, salvant les distànPep Ventura.
cies musicals, és clar»
5. Coberta de Pep
En aquesta línia, MontVentura i les belles
serrat Mauné, presidenta
tonades de la raça
del Foment de la sardana
(1922) elaborada per Pep Ventura de Figueres,
Salvador Dalí.
lamenta que «al llarg del s.
XX, la biografia de Pep
Ventura va ser modificada
i es va voler fer creure el
personatge com un referent de cultura ‘tradicional’,
un analfabet musical i el
seu llegat musical, amb
un extens catàleg, va ser silenciat. I la Sardana llarga
empordanesa va ser depurada dels valors de progrés i modernitat que tenia
al segle XIX». En canvi,
afegeix Mauné, «Pep Ventura va ser un dels músics
empordanesos més respectat i aplaudit del seu
temps. Va destacar com a
líder de la seva pròpia orquestra de ball, especialFOTOS:

1. El panteó de
ﬁguerencs il·lustres
del cementiri
de Figueres,
on reposen les restes
de Pep Ventura.

3

ment com a virtuós de la tenora. El seu catàleg d’obres
abasta un gran nombre de gèneres musicals, des de
goigs i caramelles fins a balls de saló a la moda de l’època –com havaneres, valsos o polques–, tot i que va
ser molt reconegut per l’extens repertori de sardanes
llargues».
Mauné posa també en context la creativitat musical de l’artista figuerenc: «L’activitat professional de Pep
Ventura com a intèrpret i compositor va coincidir, a mitjans de segle XIX, amb l’obertura de nous espais de diversió, amb una profunda transformació dels codis socials. Per aquest motiu, Pep Ventura s’afanyava a
convertir en ritmes ballables els èxits de les òperes i operetes del moment, presentant aquestes melodies en una
instrumentació moderna com la dels instruments de
la cobla, i adaptant-les per ballar».
Però no tot era diversió: «Amb l’esclat de la Revolució de , Pep Ventura va compondre algunes obres estretament relacionades amb les reivindicacions
polítiques i socials del republicanisme federal, la
ideologia predominant a Figueres en aquella època.
Així va compondre la sardana Cants del dia, que incloïa
la melodia de l’Himne de Riego».
Segons Montserrat Mauné, en definitiva, «Pep
Ventura va ser molt hàbil per adaptar-se als canvis del
seu temps, va endevinar ràpidament quins eren els
nous camins del negoci musical, i va saber llegir en clau
empordanesa la rellevància social d’un ball com la sardana que ell va contribuir a modernitzar i connectar
a un nou concepte de cultura popular urbana. És per
això que va sobresortir entre les desenes i desenes de
músics figuerencs amb qui va conviure, i el seu nom
es va convertir en una garantia i marca de qualitat». Ho
testimonien peces emblemàtiques com Per tu ploro (a
la memòria de la seva dona) o Toc d’oració.
El bicentenari de Pep Ventura també ha de servir,
per a Joaquim Rucabado, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, per reivindicar l’obra d’altres persones que van contribuir amb el músic figuerenc a la renovació de la sardana. I destaca els noms
d’Andreu Turon, l’artífex de la tenora, i de Miquel Pardàs «que va revolucionar la sardana a nivell coreogràfic
com Ventura ho va fer a nivell musical». Segons Rucabado, «la coincidència entre el bicentenari i la capitalitat figuerenca de la sardana és una cosa buscada precisament per donar-li més relleu no només a Pep
Ventura, sinó també a Pardàs i a Turon, i és per això que
s’està treballant per organitzar activitats que posin en
relació el triangle que formen Figueres (Ventura), Torroella de Montgrí (Pardàs) i Perpinyà (Turon)». ◗
5
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es pot contemplar com una intel·ligent, sensible i també velada
manera de reciclar referències
sonores de l’últim mig segle.
El seu últim àlbum, el doble
...And star power’s, datava del
2014, i la seva empremta sonora
més recent va ser el tema 24 hour
lover man, que va aparèixer un

29 Enero, 2017
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el format gran amb
enèrgica col·lecció de
cançons produïdes
per Alejo Stivel. Obra
d’aires ortodoxos
segons el cànon rocker, amb més sang
que afecte en el
detall.

emergeix un músic en
el seu sentit ple i no
només instrumentista.
Col·legues de luxe
–Gemma Abrié...–
donen forma a uns
Pintors d’Ànimes que
enalteixen unes cançons correctes.

Després del seu reeixit pas pel Cruïlla, Chambao torna al Palau de la Música dins del festival del Mil·lenni

LaMari, amb respecte i barra
E. LINÉS
Barcelona

Els seguidors de LaMari poden
estar d’enhorabona ja que, uns
quants mesos després del pas de
Chambao pel festival Cruïlla, ara
és el del Mil·lenni el que torna a
portar a Barcelona (el 3 de febrer, al Palau de la Música) la
formació liderada per la carismàtica María del Mar Rodríguez, és a dir, LaMari de tota la
vida.
La presència de la carismàtica
vocalista a la capital catalana i en
concret al Palau de la Música
s’està convertint en un costum,
com la mateixa artista malaguenya reconeix. “És un marc
fantàstic i, encara que t’imposi
respecte, per mi no és per a res
un lloc fred on tocar, i ara mateix
és fins i tot un lloc entranyable i
acollidor... és com si fossis a casa
teva”.
El concert que oferirà al temple modernista serà diferent en
algunes coses al que va fer al Fòrum a l’aire lliure en ple estiu.
Igual que aleshores, la carismàtica vocalista desbrossarà part del
contingut del seu últim disc, Nuevo ciclo, en què es presentava un
grup musicalment més poliestilístic, amb vents, percussions i
guitarres diverses amb sonoritats d’altres latituds geogràfiques
i una càrrega en general més poètica. “El que sí que variarà amb
referència a aquell concert és
que els músics de la banda han
canviant substancialment i, a
més, al concert del Palau hi haurà les col·laboracions especials
de Carles Benavent a la cançó
Los sueños i de Dani Macaco i
Empar Sánchez junts en una altra”, explica LaMari.
El que no ha canviat és el so
que converteix Chambao pràcticament en un gènere sonor per si
mateix. “Amb la música que fem
a Chambao, les etiquetes es que-

CONCERT STUDIO

L’artista en una imatge promocional recent

den curtes. De vegades llegeixes
coses i flipes, la veritat, com que
sonem molt a flamenc-jazz. Però
quines coses s’escriuen! Si hagués de definir-nos, et diria que
Chambao sona a música. Una
sensació semblant a la que jo vaig
tenir quan vaig sentir per primera vegada Radio Tarifa, Los Activos o fins i tot Toumnai Diabaté.
I després tenim el nostre directe,
on hi ha més coses, hi ha programacions, hi ha chill out, cançons
a pèl, vull dir, que som més de
carrer”. LaMari confessa que és
una persona afortunada precisament quan puja a l’escenari, entre altres coses, perquè “no m’he
trobat mai amb un públic que no
connectés amb nosaltres. No

exagero. En els meus concerts
veig el públic gaudir, deixat anar,
amb la camisa cap a fora i i no posada als pantalons. I crec que la
gent s’ho passa d’aquesta manera
perquè sempre he mirat de ser
honesta, jo i també la banda. Sé el
que faig bé i també el que faig
malament. I és llavors quan tinc
confiança, quan puc ser desca-

Una de les veus més
sol·licitades de
l’escena pop acaba de
gravar ‘Tan lluny de
tu’ amb Gertrudis

rada,” explica íntimament satisfeta.
Això no treu, però, que sigui fidel a unes prioritats quan s’encara el seu públic. “Tinc molt clar
quan faig un concert: el més important és que jo em trobi a gust
amb el que estic fent, després notar que estic a gust amb els meus
companys, i només finalment,
adonar-me que el públic s’ho està passant bé”.
I un element fonamental en
aquest ADN musical és el flamenc. “Per descomptat, però,
alerta, jo visc el flamenc des de
l’admiració, però és una música a
la qual t’has de dedicar, cal estudiar-la. Perquè, diguin el que diguin alguns, el flamenc no n’hi ha

prou de sentir-lo, és un art que a
mi m’imposa un respecte enorme, que em tira enrere".
La veu de LaMari és, possiblement, una de les més sol·licitades
de l’espectre musical espanyol i
se la pot sentir en un nombroses
col·laboracions d’estils ben diferents. Ahir mateix, se la va poder
sentir per primera vegada cantant en català el tema Tan lluny
de tu, al costat del grup Gertrudis. I abans, amb Enrique Morente, Peret, Serrat, Cesaria Évora o Miguel Campello, per citarne només uns quants, “encara
que de vegades dic que no, no et
creguis”. “La meva veu és inconfusible i quan em criden ja saben
el que trobaran; el que té de bo és
que el que sent la cançó sap, sense marge d’error, que aquesta soc
jo”. Aquest jo també té una imatge difícil d’oblidar, tant pel seu
caràcter sanguini i la seva entrega escènica com també pels seus
innombrables tatuatges, que no
dubta a mostrar satisfeta. “Tinc
un parell de noves incorporacions –diu, de broma–, m’he fet
una flor al pit i un flamenc al braç
dret. Tots els meus tatuatges són
ben vius, començant pel que tinc
a l’esquena, un arbre amb les seves arrels que és com la meva
particular genealogia familiar”.
Lluitadora i tenaç –va superar
un càncer de pit que la va sorprendre el 2005 i que va combatre fins a vèncer-lo de moment–,
LaMari confessa que “en aquest
país encara queda pendent el
canvi gran; per mi, tots els partits
polítics que hi ha a Espanya fan
por perquè no tenen humanitat i
es mouen com ho fan els diners.
És que els diners són el gran problema de tot això. Però jo no visc
en la por; he intentat viure sempre a la meva manera, i aquí em
teniu”.
VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
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SPECTATOR IN BARCINO

Milá: «Un
clásico es
que no se
hacer mejor»

LL BARCELONA

caleras del Restaurante
de dos en dos. Un fotóque se siente en la banano para hacerle unas foespués se sienta a ver su
onal en una pantalla. Polrige el documental «Miiseñador e interiorista.
ricoleur»,
a a sus
se poércoero a
rs en
acomdurante
a recoger su legado. Junorrido diferentes rincoelona que han sido esceida del diseñador como
nçon, que cerró sus puer015, el Círcol Maldà donoches se reunió con sus
a cantar o el taller de su
ugues de Llobregat donde fabricar una mataambú y cuero en un tiem-

aro que es un diseñador
al y alaba todo lo que sea
u primer diseño fue la
Nuria en 1956. Desde enllovido muchas lámpancos, grifos e incluso un
gero en el que cuelga cada
Muchos de sus diseños
ertido en clásicos. Lidea lámpara TM que cumta años en 2011 y la cesconvertido en un objetransportable. «Para mí
s aquello que no se puejor», declara Milá miena que se emocionó mule concedíeron la MedaMérito en las Bellas Artes

ón es una de sus armas
Creo en la emoción estéo un diseño me empieza
r es que va bien encamiética es lo más importanaro fan de la artesanía».
s poner orden y el orden
ntal. Todos los diseños
tesanalmente y creo que
viendo un renacer de la

por este documental vajes como su hijo Gonzaré Ricard, Juli Capella o
rrea. Y descubrimos dos
su vida muy divertidos
ión por el Servicio Estaalle Aragón: «Me encanerca de El Servicio Estasistencia de sus sillas de
sobreviven intactas tras
nto desde una de las vencasa al jardín.

Vista de la Rambla de Barcelona en 1920

JOSEP BRANGULÍ

Carles Soldevila, por ejemplo
Columnista y dramaturgo, dirigió «D’Ací i d’Allà», la gran revista de la
burguesía catalanista que acabó huyendo de Cataluña en 1936

SERGI DORIA

asi nadie ha recordado el
cincuentenario de la muerte de Carles Soldevila, uno
de los intelectuales más brillantes del Noucentisme que presidió Cataluña entre 1906 –el año del
Glosari de Eugeni d’Ors– y 1936.
¿Por qué recordar a Soldevila?
Entre otras cosas, porque dirigió
«D’Ací i d’Allà», la gran revista de la
burguesía catalanista que acabó huyendo de Cataluña en 1936. Soldevila fue tambien quien debatió desde
el diario «La Publicitat» la inexistencia de novelas en una literatura
noucentista alérgica a los géneros
populares.
Soldevila, columnista de «La Vanguardia» y en «El Sol», novelista,
dramaturgo y animador con Isabel
Llorach del selecto Conferentia Club
que recibía a Paul Valery y el conde
Keyserling observaba ya en 1931 que
su Cataluña cosmopolita se ahogaba. «El público al que nos dirigíamos –escribía en «D’Ací d’Allà», diciembre del 31–, un público capaz
de sensualizar las ideas y de ideali-

C

zar las sensaciones, no aumentaba
en la proporción necesaria». El Noucentisme que impulsó Acció Catalana naufragaba en favor del populismo de la Esquerra del coronel Macià. Aunque D’Ací i d’Allà intentó
levantar el vuelo, el sueño de la Barcelona «París del Migdia» devino en
pesadilla del 36.
Exiliado en París, Soldevila fue
testimonio de la entrada de las tropas alemanas y en 1942 retornó a su
Ciudad Condal donde años atrás había difundido su potencial turístico
en la guía «L’art d’ensenyar Barcelona», firmada como Myself.
Soldevila-Myself era un exponente de cómo se denostaba a Gaudí en
la Cataluña devota de Le Courbusier.
La Pedrera, escribía, «es la obra de
un arquitecto indiscutiblemente genial, pero de un gusto lamentable»;
el Modernismo, arquitectura «sense solta» y el Palau de la Música, una
desgracia: «Solo un buen programa
(musical) os ayudará a deshacer la
mala impresión que el edificio pro-

Potencial turístico
Bajo el nombre de Myself
publicó «L’art d’ensenyar
Barcelona», un retrato de
la ciudad en 1929

ducirá a vuestros turistas».
El primer libro de Soldevila en la
posguerra fue «Gracias y desgracias
de Barcelona» (1943); en el prólogo,
la burguesía catalanista desbordada por la revolución que acabó apoyando –o hubo de tolerar– el franquismo: «El barcelonés sólo se va y aún de mala gana- cuando sabe
que lo persiguen para matarlo. Todas las demás calamidades de dirección menos precisa, no logran desarraigarlo; las soporta con paciencia
o sin ella, pero sin ocurrírsele jamás
la idea de cambiar de domicilio».
En la «Guía de Barcelona» (1951),
Soldevila evocaba la basílica de Santa María del Mar previa a las hogueras del 36: «Lo que no nos devolverá nadie son las preciosas vidrieras
antiguas, de las que solo una subsiste; el Altar Mayor, obra de Deodat
Casanovas en 1778 y con esculturas
de Gurri, el órgano del que pendía
aquella cabezota de moro, la tribuna real, el retablo de Bernat Martorell y unas cuantas cosas más. Cada
vez que me asomo a las hermosas
naves roídas y tiznadas por el fuego paso un mal rato. Voy a optar por
no volverlas a ver y por alimentarme de su intacto recuerdo». Convendría que la burguesía independentista que cultiva la retórica antisistema conociera la Historia.
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El juez Vidal acusa a
la Generalitat de
tener datos fiscales
de manera ilegal PÁG. 20
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La confesión del exsenador Vidal pone contra
las cuerdas al Gobierno de Puigdemont
● Rajoy confía
en que sea cierto
el desmentido de
la Generalitat
sobre las presuntas
ilegalidades que
reveló el exjuez
● ERC obliga al

jurista a renunciar
al escaño, la
Fiscalía abre
diligencias y la
oposición reclama
explicaciones
urgentes
BARCELONA /MADRID. La
confesión por parte del exjuez
(está expulsado de la carrera judicial) y ya exsenador de Esquerra Santi Vidal de que la Generalitat habría obtenido de manera
ilegal los datos fiscales de los catalanes para avanzar en la creación de la Hacienda propia, que el
Gobierno catalán hace listas negras de jueces y que el Mossad
instruye a los Mossos en materia
de contraespionaje puso ayer
contra las cuerdas al gabinete de
Carles Puigdemont. El Gobierno
catalán desmintió todas las afirmaciones del jurista y Mariano
Rajoy confió en que así sea porque sería «enormemente preocupante» que fueran verdad.
Aunque fuentes de las fuerzas
independentistas catalanas consideran que algunas de las revelaciones realizadas por Vidal en
el marco de cinco conferencias
impartidas en los últimos meses
en pequeños foros independentistas son del todo punto inverosímiles, como un supuesto preacuerdo con la OTAN para que
una Cataluña independiente participe en misiones internacionales, estas mismas fuentes sí que
apuntaron que hay constancia de
que el Gobierno catalán se está
moviendo discretamente en varios ámbitos, pero que se desconoce hasta qué punto y a qué nivel. Una de las cuestiones que tiene verosimilitud es que la Generalitat trabaja en la configuración
de un censo para el referéndum.
La reacción del independentismo fue contundente, consciente
de que las palabras del jurista hacían un «flaco favor» al proceso
y suponían un disparo al pie en
toda regla. La Generalitat desmintió de manera categórica sus
palabras y ERC, en cuyas listas

Santiago Vidal (a la derecha), en febrero de 2015 junto a Gabriel Rufián y Oriol Junqueras. ANDREU DALMAU/EFE

De padre de la constitución catalana a obstáculo del proceso
La carrera política de Santi Vidal (San Sadurní de Noya, 1954)
ha sido breve por culpa de su
incontinencia verbal. Juez, padre de la hipotética constitución
catalana, mártir del independentismo y ahora obligado a dejar deprisa y corriendo su escaño para no ser un obstáculo para el proceso soberanista. Las
declaraciones fuera de tono
siempre le han perjudicado. El
Consejo del Poder Judicial le
sancionó en 2010 por tachar al
juez Juli Solaz, instructor del caso Palau, de «caracol» por su
tardanza en la investigación. La
historia se repite ahora con un
eco político multiplicado con

unas manifestaciones realizadas
en diferentes bolos secesionistas, a los que acudía como animador para «generar ilusión»
entre la tropa independentista.
Le han caído críticas de todos
los frentes, pero las más feroces
llegaron desde su casa independentista. «Es megalómano» y
tiene «afán de notoriedad», afirmó sin piedad Eulalia Reguant,
diputada de la CUP.
Hijo de militar y alcalde franquista, Vidal empezó a coger notoriedad en los noventa por su
negativa a condenar a los insumisos del servicio militar. Fue el
primer magistrado que equiparó
los malos tratos con un delito de

torturas, fue pionero en el uso
del catalán en la judicatura y
condenó a dos años a Pedro Varela, dueño de la librería Europa,
por apología del genocidio.
Pero el asunto que le hizo célebre fue el de la constitución
catalana. Vidal fue la cara visible
de un grupo de expertos independentistas que por su cuenta
empezaron a redactar un borrador. «Cada uno hace lo que
quiere en su tiempo libre. Algunos jueces tenemos aficiones raras», expresó. El CGPJ no lo entendió así y en 2015 le expulsó
tres años de la carrera judicial.
La decisión le convirtió en uno
de los mártires del proceso. C. R.

fue elegido senador, le obligó a
renunciar al escaño. «Es absolutamente falso. Lo desmiento de
manera rotunda y categórica. Estas declaraciones son muy graves
porque son falsas y, por lo tanto,
son inaceptables para el Gobierno catalán», dijo la portavoz de la
Generalitat, Neus Munté.
Vidal, tras una reunión de urgencia de la plana mayor de ERC,
se desdijo en un comunicado y
reconoció el error «para no ser
un obstáculo» para el proceso soberanista. «He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el
proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se

ajustan a la realidad», aseguró.
«Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner
en duda que el actual Gobierno
actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y la ley de transitoriedad jurídica», remarcó. Pero en las grabaciones difundidas de una de las
conferencias no decía lo mismo:
«La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal
porque está protegido por la ley
de bases de datos. Son unos datos
reservados, en teoría los que llevamos este proceso no debería-

mos tener acceso a ellos, pero a
veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal».
Fuentes de la CUP cargaron
contra la cúpula de los republicanos, pues desde hacía tiempo sabía cómo se despachaba el juez en
charlas con la militancia y no había tomado cartas en el asunto. En
el independentismo quisieron
mostrarse muy críticos y molestos, aunque está por ver si porque
mentía más que hablaba o porque
se fue demasiado de la lengua y
desveló secretos inconfesables de
los fontaneros del proceso.
Esto es lo que investigará la Fiscalía, que ha abierto diligencias

para determinar si la Generalitat
se apoderó ilícitamente de datos
fiscales reservados y elaboró informes sobre la ideología de jueces, lo que podría suponer la «comisión de diversos hechos delictivos», según el ministerio público. La Generalitat se mostró dispuesta a a colaborar en la investigación y de entrada anunció que
se pone «a disposición» de la Autoridad Catalana de Protección
de Datos para «someterse, a petición propia, a una auditoría de
la gestión y uso de los datos de
carácter fiscal». El secretario de
Hacienda, Lluís Salvadó, se ofreció además a comparecer con
«urgencia» en el Parlament.
Para la oposición, en cambio,
no fue suficiente, pues no en vano la Autoridad Catalana de Protección de Datos es un organismo de parte al ser administración
autonómica. Ciudadanos y el
PSC pidieron la comparecencia
urgente del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y los
consejeros de Gobernación, Interior, Exteriores y Justicia. «Si alguien se piensa que con la dimisión del senador de Esquerra esto se olvidará, se está equivocando», avisó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Xavier
García Albiol, del PP, instó a la
Generalitat a denunciar a Vidal si
sus declaraciones son falsas, algo
que duda la oposición en pleno.
Falta de «cordura»
Mariano Rajoy no quiso hacer
más sangre y confió en los desmentidos del Ejecutivo de Puigdemont porque de no ser así sería «enormemente preocupante»
que el Gobierno catalán haya cometidos esas ilegalidades y ande
embarcado en esas operaciones
internacionales. Por si acaso, añadió, la Fiscalía tendrá que confirmar «la falsedad» de lo dicho por
Vidal, cuyas palabras, a su entender, demuestran que el mundo independentista carece de «cordura, sensatez y sentido común».
El portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, que también
tachó de «graves» los comentarios del exjuez, y dio pábulo a los
mismos ya que «se empieza por
no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y se acaba
por violar los derechos y libertades individuales de las personas».
En la Moncloa, sin embargo, relativizaron mucho el asunto porque los servicios de inteligencia y
las embajadas españolas deberían
estar al tanto de los movimientos
que, según Vidal, ha hecho el ‘Govern’ con la UE, la OTAN e Israel,
así como en las altas esferas financieras internacionales, y no han
detectado nada de eso.
C. REINO/R. GORRIARÁN
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Més enllà de la toga
CARA· La trajectòria judicial de Santiago Vidal és plena de resolucions de caràcter pioner, amb un marcat tarannà
progressista,CREU · Els companys de professió retreuen al jutge la seva tendència a la “fantasia” i “afany de protagonisme”
Santiago Vidal

Jordi Panyella
BARCELONA

E

ra la tardor de l’any 2009.
Manuel Fuentes havia assumit el programa matinal de
Catalunya Ràdio i amb la intenció de fer-se un lloc en el món
del dial va agafar el cas de l’escàndol del Palau de la Música, aleshores en una investigació judicial incipient, com a bandera del seu programa i d’un nou estil de fer periodisme radiofònic sobresaltant l’audiència cada matí amb unes maneres estridents, més a prop d’un pistoler venjatiu que d’un professional
de la comunicació objectiu i ben informat. En l’estratègia de l’agitació
de Fuentes hi va tenir un paper rellevant la participació del jutge Santiago Vidal, que a través dels seus
micròfons va escampar que el jutge
encarregat d’investigar Fèlix Millet
i companyia, Juli Solaz, era conegut en el sector de la toga com el
“jutge cargol” per una suposada
lentitud en la seva feina. No era
cert. Aquelles paraules de Santiago
Vidal van crear perplexitat en els
ambients judicials de la ciutat on
ningú havia sentit anomenar mai
Solaz d’aquesta manera i on tothom sabia que aquell jutge tenia el
jutjat al dia gràcies a la seva perícia
en la tècnica processal. Però era
igual, a Fuentes ja li va anar bé
aquella falsedat per menystenir reiteradament Solaz amb una campanya que va danyar la imatge, i no
només la imatge, del jutge instructor.
Aquella no va ser ni la primera ni
l’última intervenció pública de Santiago Vidal que ha provocat una reacció de perplexitat entre el col·lectiu de jutges de Barcelona. Bona
mostra d’això és la duresa amb què
ahir va reaccionar l’associació progressista Jutges per la Democràcia,
de la qual Vidal va formar part fins

va néixer a Sant Sadurní d’Anoia aviat
farà 63 anys. La seva
dedicació a la redacció d’un projecte de
Constitució per una
República catalana li
ha costat l’expedient
i la sanció del Consell
General del Poder
Judicial, que l’ha
apartat tres anys de
la carrera. Quan torni
a incorporar-se a la
carrera judicial ho
haurà de fer en un
destí diferent al de
l’Audiència de Barcelona, ja que la sanció
implica també perdre el lloc de magistrat a la secció desena d’aquesta instància judicial. El 2015 va
guanyar un escó al
Senat presentant-se
per les llistes d’Esquerra Republicana.
Ell mateix ha explicat
que el 2009 va ser
diagnosticat d’un tumor cerebral, malaltia que ha aconseguit tenir a ratlla.

Santiago Vidal va anunciar ahir la seva renúncia al càrrec de senador ■ J. LOSADA

al 2015. “Ens tenia acostumats a
les sortides de to, i pensàvem que ja
no ens podia sorprendre, però ho

ha aconseguit”, diuen els jutges
progressistes en aquesta nota on
no estalvien retrets ni adjectius per

titllar el seu excompany de mentider: “Confiem que, com sembla que
ha estat en altres ocasions, les seves paraules siguin fruït de la seva
fantasia, o d’afany de protagonisme
i notorietat.”
El cert és que no és difícil gestionar els egos quan la gent t’estima i
a Santiago Vidal la gent l’estima, i
molt. Una bona mostra d’aquest
sentiment el jutge el va percebre el
dia de Sant Jordi del 2014 quan es
va fer farts de vendre i dedicar exemplars del seu llibre Els set pecats
capitals de la justícia, un sorprenent best-seller sobre una cosa que,
habitualment, no interessa ningú
com és la justícia. És evident que
allò que interessava al lector no era
el contingut del llibre sinó el seu autor, que aleshores era ja un home
que havia transcendit del seu despatx de jutge a l’esfera pública per
la seva defensa al dret a decidir i
per la seva presència constant a
molts mitjans de comunicació.
Vidal ha tingut sempre una molt
bona relació amb els mitjans de comunicació i amb els periodistes a
qui sempre ha atès per informarlos, com pocs jutges ho han fet, i això ha portat més d’una ràdio i més
de dues televisions a adoptar-lo
com a jutge de capçalera, o jutge
per a tot el que faci falta per quan
faci falta opinar sobre qualsevol tema d’actualitat del món judicial
Aquesta relació ve de molt lluny
de quan Santiago Vidal exercia de
jutge instructor als jutjats de Barcelona i l’any 1998 va dictar una
sentència pionera contra el nazi
Pedro Varela, propietari de la llibreria Europa, al barri de Gràcia. En la
seva trajectòria com a jutge, que
després va continuar a l’Audiència
de Barcelona, Vidal va mantenir el
seu tarannà progressista.
Però vet aquí que un dia el jutge
va voler parlar més enllà de les seves sentències. ■
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“Aquestes
declaracions són molt
greus perquè són
falses i, per tant, són
inacceptables”

“El govern fa temps
que juga a saltar-se la
llei, que juga amb la
independència, però
això ja no és un joc”

“No m’imagino que el
govern de Catalunya
cometi la
irresponsabilitat que
anuncia Vidal”

“Un senador s’ha
passejat per Catalunya
dient mentides sense
que ningú l’hagi
desmentit”

“Si el govern insisteix
que aquestes
denúncies són falses,
li demanem que
denunciï Vidal”

“És una persona amb
necessitat de
notorietat i una mica
megalòman”

Neus Munté

Inés Arrimadas

Miquel Iceta

Joan Coscubiela

Xavier García Albiol

Eulàlia Reguant

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Realment és molt
preocupant que al
segle XXI es puguin
sentir aquest tipus de
coses”

“Em sembla que hi
podria haver causa
perquè Protecció de
Dades pugui fer una
investigació”

“Es podrà constatar
la falsedat d’aquestes
declaracions per boca
dels portaveus
d’ERC”

“Unes declaracions
que busquen aixecar
polèmica generen, a la
vegada, polèmica a
l’altre costat”

“Pensàvem que ja no
ens podia sorprendre,
però ho ha
aconseguit”

“Un senador
independentista
s’equivoca i s’inventa
coses greus en actes
públics i dimiteix”

Mariano Rajoy

Rafael Catalá

Pedro Sánchez

Pablo Iglesias

Jutges per la Democràcia

Jordi Sànchez
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NEIL HANNON

Líder i cantant de The Divine Comedy

“Disfressar-se és un art
oblidat en el món del pop”
◆

MÚSICA

RAPHAËL NEAL

◆

l juliol passat Neil Hannon
va estrenar un parell de noves cançons al Vida Festival,
de Vilanova i la Geltrú. Era
un aperitiu del que acabaríem trobant a Foreverland (2016), l’onzè
treball de The Divine Comedy, que el
músic nord-irlandès presentarà comme
il faut aquest mes de febrer al Festival
del Mil·lenni. Serà al Palau de la Música, un escenari molt adequat per a un repertori de pop orquestral i teatral per
on desfilen personatges històrics com
Napoleó Bonaparte o Caterina la Gran i
algun de literari com... el Capità Garfi.

E

Han passat sis anys entre aquest disc
i l’anterior, Bang goes the knighthood.
Sí, però en realitat he trigat tres anys a
fer-lo. Vaig tenir molta feina en solitari just després de Bang goes the
knighthood: una peça d’orgue per al Royal Festival Hall, un parell de petites
semiòperes [Sevastopol i In may] i un
segon disc sobre criquet amb The
Duckworth Lewis Method [Sticky wickets, 2013]. És a dir que, bàsicament, no
havia tingut temps de començar-lo fins
fa tres anys.
Aleshores, ¿The Divine Comedy s’ha
convertit en una més de totes les coses que fas o continua sent el teu projecte principal?
Bé, The Divine Comedy és la meva feina
fixa i és el projecte on faig exactament
les coses que vull fer i on no hi ha ningú que em digui què he d’escriure o com
hauria de sonar. En la resta de projectes
hi ha sempre algun tipus de criteri extern que has de satisfer.
El disc transmet cert sentiment de felicitat. ¿És el que tenies al cap quan
el feies?
Té molt a veure amb la meva història
personal dels últims set anys, especialment amb la meva nòvia, la Cathy [la
cantautora irlandesa Cathy Davey]. Òbviament, ella em fa molt feliç però de vegades també em fa enfadar molt. De manera que al disc hi ha les dues coses, però suposo que el sentiment dominant és
de felicitat, sí.
Però les parts en què estàs enfadat sonen més aviat còmiques o iròniques.
Sí, és veritat, especialment a How can
you leave me on my own, que fa broma
del fet de sentir-se abandonat.
Llavors, ¿el disc és una mena de carta d’amor a la Cathy?
No, perquè si hagués volgut escriure-li
una carta d’amor li hauria escrit una
carta, ha ha! Seria una cosa massa personal. Quan escrius cançons explores
els teus sentiments, però en realitat només ho fas per tu mateix, és un procés
força egoista.

Tot i així, la Caterina la Gran de la cançó, que descrius com“una noia boja i
espontània” és la Cathy, oi?
Sí, penso que pots tenir raó. Sí, em va
agradar escriure sobre Caterina la Gran
i la vaig modelar una mica com la meva
altra meitat. Sí, expressament.
Hi ha una altra cançó on parles del
complex de Napoleó. ¿Tens certa fascinació per aquests personatges històrics?
Sí, però no estic dient que fossin bona
gent, eh?

dat. Sembla que ens passa a alguns homes de mitjana edat, que per alguna raó
comencem a llegir llibres d’història.
Però, seriosament, desconfio una mica
de les persones que diuen que no els
agrada la història, perquè és com dir que
no vols pensar en res del que ha passat
abans d’ara. Tot és història, sigui recent
o antiga, i jo trobo que el planeta i la humanitat són fascinants.

¿Si no fossis músic hauries volgut ser
escriptor o historiador?
No, no crec que sigui prou
llest. És fàcil semblar es¿Coneixes algú amb
pavilat en una cançó pop,
THE DIVINE COMEDY
PALAU DE LA MÚSICA
aquest complex de Naperquè només has de fer
(BARCELONA). 8 DE FEBRER
poleó?
que tot funcioni durant
Estàs parlant amb ell,
tres minuts i mig, en canha ha! Crec que vull dir
vi és més difícil fer-ho en
un llibre sencer, això ho trobo molt
més aviat que soc una mica control
complicat. Però bé, no se sap mai, oi?
freak pel que fa a la meva música i a més
a més crec que té a veure amb el fet de
¿T’agrada combinar temes d’alta culser una persona baixeta i una estrella
tura amb el pop?
del pop. El complex de Napoleó té més
a veure amb grans dirigents, però
En primer lloc discrepo una mica amb
m’agrada relacionar-lo amb el món del
aquesta distinció, mai m’atreviria a suggerir que David Bowie, per exemple, és
pop i així també em puc vestir de Napobaixa cultura. El que passa és que no em
leó a l’escenari. Penso que disfressar-se
permeto posar límits a les meves canés un art oblidat en el món del pop.
çons, es pot escriure del que sigui encaLlegeixes gaires llibres d’història?
ra que per alguna raó la gent només esSí, m’agrada molt i sempre m’ha agracrigui sobre noi coneix noia-noia deixa

noi-noi molt trist. Això està bé, però potser pots fer-ho d’una manera més interessant i original.
¿El duet que fas amb la Cathy, Funny
peculiar, és un homenatge a la música
de l’era clàssica de Hollywood?
Feia anys que volia escriure una
d’aquestes cançons, sempre m’ha agradat Something stupid, interpretada per
Frank i Nancy Sinatra, o l’Audrey Hepburn cantant Moon river a Esmorzar
amb diamants. No és tan fàcil com sembla, però em sembla que l’he clavat força, aquesta, ha ha.
Foreverland, el títol del disc, es pot llegir com el contrari de Neverland, el
país de mai més.
En realitat no ho sé, em va sortir una
petita història sobre un explorador mirant de convèncer la tripulació del seu
vaixell de seguir endavant. És una mena de metàfora sobre com mires de
mantenir el somni que tenies de jove a
mesura que et fas gran. Sigui el que sigui Foreverland, pot evolucionar al
llarg del temps.
No tens síndrome de Peter Pan?
No, tinc síndrome de Capità Garfi, veig
que em faig gran molt ràpid quan em
miro al mirall cada dia. BORJA DUÑÓ AIXERCH

BTV Notícies
29-1-2017
Imatges del concert amb l’estrena al Palau de la Música Catalana de la Cantata de
Randa de Salvador Brotons, amb l’Orfeó Català. La notícia, que obria la secció de
cultura, inclou declaracions de Brotons.
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2017/01/29/cantata-randa-homenatge-ramon-llull-arribapalau-musica/
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Greece and Germany in harmony: elegant
refinement from Kavakos and Pace in Barcelona
***** 
By David Karlin, 27 January 2017

It was a no-nonsense start to a no-nonsense gig. Leonidas Kavakos,
Enrico Pace and a page turner strode onto the stage under the watchful
eyes of the eighteen plaster-and-mosaic muses that surround the stage at
Barcelona’s Palau de la Música Catalana, settled at their instruments and
launched at a swift canter into the presto of Beethoven’s Violin Sonata no.
4 in A minor. The lighting people were clearly caught off guard: we were a
dozen bars in before the house lights were dimmed.

z

SEE FULL LISTING

“This was a tour de force
from both performers in
bringing the best out of a
melody”
Reviewed at Palau de la Música
Catalana, Barcelona on 26 January
2017
PROGRAMME
Beethoven, Violin Sonata No. 4 in A
minor, Op.23
Beethoven, Violin Sonata no. 5 in F
major "Fruhling (Spring)", Op.24
Beethoven, Violin Sonata no. 10 in G
major, Op.96
PERFORMERS
Leonidas Kavakos, Violin
Enrico Pace, Piano

Leonidas Kavakos and Enrico Pace
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This concert of three Beethoven sonatas was promoted very much as a
one man show, with a giant picture of Kavakos – as was the pair's CD set
of the sonata cycle, released three years ago to critical acclaim. But that
misrepresents the nature of the music: in these works, the violin and
piano are equal partners. The melody is traded between the two
instruments, sometimes so artfully that you forget for a moment which
instrument is carrying it. When the violin is not playing melody, it is
accompanying the pianist with a number of styles familiar from folk music:
a long held double stop, a repeated set of four note figures or a series of
little interjections.
WHAT'S ON?

Without taking anything away from Kavakos’s fine violin playing, the eye

FIND CONCERTS NOW

opener of this concert was the piano playing of Pace. I loved the way that
JANUARY 2017

he produced sustained melody from ripples of notes, with the level of
dynamics continually adjusted so that the piano was at precisely the
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same level as the violin at the point where the lead changes over. I could
even sense him getting the feel of the hall: the first couple of changeovers
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he achieved in the mid range and higher notes: each individual note
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coming out with bell-like clarity, but the whole merging into the smoothest
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legato.
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weren’t quite spot on, the rest of the evening was. I loved the timbre that

Evening performance
Matinee performance

1

More Concert reviews

Brüsseler Philharmoniker
erobern Salzburg
Christine Arnold, 1st March
Die Brüsseler Philharmoniker und ihr
Chefdirigent Michel Tabachnik
brachten mit Pianist Enrico Pace
einen Abend voller Glanzmomente in
Salzburgs Festspielhaus.

****1

READ MORE

In memoriam Zoltán Kocsis
Leonidas Kavakos and Enrico Pace
© Antoni Bofill

Both performers shaped their phrases wonderfully, employing the subtlest
shifts in dynamic contour. While Beethoven’s music isn’t necessarily
associated with the word “subtle”, often being played with emphasis on
the Romantic Sturm und Drang, here, the music was being played with
grace, refinement and infinite variation: very much a classical reading
rather than a Romantic one.

Zoltán Szabó, 5th December
Crisp Bartók, eloquent Schubert and
a poignant tribute to Zoltán Kocsis in
the Budapest Festival Orchestra's
latest concert.

*****

READ MORE

Mariinsky Orchestra strikes
gold in Zurich
Sarah Batschelet, 16th November

Kavakos appealed most in the long-breathed legato passages. The last
movement of the Sonata no. 4 was a delicious example, as was the most
famous passage of the evening: the first movement of the Sonata no. 5 in

Valery Gergiev recently toured with
the superb Mariinsky Orchestra,
offering the Zurich audience a
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F major “Spring”. This was a tour de force from both performers in

programme marked by startling

bringing the best out of a melody, passing it between each other, varying

contrasts.

it, wandering off on a diversion until the melody returns like an old friend.

****1

The second movement was truly music to soothe a troubled soul; the

Technically faultless: terrific
Brahms from Kavakos

short scherzo well executed and delightfully quirky. And although all the
music in this concert very much conformed to classical form, you could
never complain of monotony of mood: neat double stops and a smooth
Bach-like chord progression in the Sonata no. 10 in G major gave way to
a passage that was cheerful to the point of being jaunty, followed by
dreamy loveliness in the second movement. In its fourth movement, we
heard Kavakos notching up the intensity of the accenting for the first time
of the evening.

READ MORE

David Truslove, 14th November
Paavo Järvi continues his Nielsen
exploration with performances that
demonstrate his attraction to Haydn
and love of Brahms.

****1

READ MORE

MORE REVIEWS...

This wasn’t a flawless performance, but it’s easy to forgive half a dozen
slight squeaks and hesitations in over an hour of music. If I have one
complaint about the performance, it’s that I would have wished for more
abandon and heavier sforzandi: the emphasis on refined elegance was a
fraction too far for me. But that’s a very personal view: without question,
this was music making of the very highest order, in a hall whose bright
and clear acoustic was perfectly suited to the style of performance.
Become a Bachtrack reviewer?

We may not be living in the era of greatest harmony between Greece and
Germany, but this concert was an event to bely that, providing a rare treat
to anyone from any nation.
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By PAULA SANCHEZ
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Jerusalem en el

Un Beethoven sereno y clásico conformó el segundo

Auditori

concierto de esta temporada de Kavakos y Pace en el

(http://www.press-

Palau.

music.com/?
p=623)

El primer contacto de la noche, con la Sonata núm. 4

en La menor Op.23, fue una pequeña muestra de lo

Concert de Kunde

que se confirmaría a lo largo de la velada: un duo de

(http://www.press-

envidiable solidez. La inocencia del segundo

music.com/?

movimiento, la sinceridad y la franqueza de la

p=617)

música, estuvieron más que manifiestas como
atributos en la ejecución del duo. Aun así, no
olvidaron el brío e ímpetu del primer movimiento, así
como tampoco la picardía del tercero.
La tenacidad y sincronía del conjunto se hizo todavía
más expresa en la Sonata núm. 5 en Fa Mayor Op.24
“Spring”, donde la naturaleza jovial de la obra
trascendió al violín de Kavakos de sonido cálido,
aterciopelado, con el piano de Pace arropando cada

Trio Ludwig al
Palau
(http://www.pressmusic.com/?
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Palabras sin música
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nota como única y singular. Sería imperdonable no
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mencionar el inicio del segundo movimiento, Adagio
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molto espressivo, donde el pianista consiguió que, un
26 de enero lluvioso, se abriera la primera flor de la
primavera prometida.
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Los intérpretes habían ilustrado, hasta este punto y
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en cada uno de los movimientos, su estilo, fieles a él
sin excepción: la corrección, la pulcritud, la

Bach, Honegger &

transparencia y la claridad ante todo. Pulcritud que

Schulhoff

algunos considerarían quizás excesiva, teniendo en

(http://www.press-

cuenta el temperamento de Beethoven, pero que sin

music.com/?

duda marcó la interpretación en todas y cada una de
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las tres Sonatas. Contribuyeron varios factores a
lograr esta pureza, el dominio técnico completo de

Las Goldberg de

Leónidas Kavakos, con un control absoluto del arco y

Zhu

una mano izquierda totalmente fluida; y la nitidez al
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piano de Enrico Pace, con el uso magistral del pedal y
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una inventiva asombrosa. Asimismo, el concepto de
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sonido de ambos y el trabajo camerístico fueron
esenciales.

Pianista... poeta
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La segunda parte del concierto, conformada por la

Sonata núm.10 en Sol Mayor Op.96 “The cockrow”,

music.com/?
p=542)

mostró un Beethoven más maduro pero, aun así, los
músicos exprimieron el estilo propuesto desde el
inicio, creando una sensación de cierta austeridad en
el primer movimiento que evolucionó hacia el final y
logró una interpretación equilibrada y más osada que
el principio, si bien, el gallo no ofreció su mejor

Werther seduce
(http://www.pressmusic.com/?
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canto.
Un concierto donde no solo el violín y el violinista
fueron los protagonistas, un concierto donde el piano
y el pianista entrañaron un gran papel. Una
excepcional lección de música de cámara.
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