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No només va renovar totalment la
metodologia en l’estudi paleontològic, sinó també la seva concepció, i el
va enllaçar amb els grans corrents de
pensament sobre la teoria de l’evolució. “Va dedicar tota la seva vida a repartir ciència i esperança en aquella
nit inacabable del franquisme”. El seu
llegatmaterialmésvisiblevaserl’Institut Català de Paleontologia que porta el30
seu Junio,
nom.
2019
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ders mundials de la seva especialitat”.
I conclou: “Si sabéssim mantenir el
respecte i la memòria augmentaríem
la nostra autoestima i arribaríem més
lluny. Per aconseguir això, però, primer caldria tapar la boca als envejosos... ímproba feina!”. Paraules que,
de ben segur, els agradaria sentir a
Francesc Trabal o a Joan Oliver, dos
dels millors amics de joventut de
Crusafont.
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Les dues ànimes de Mahler
Filharmònica de Munic
Director: Gustavo Dudamel
Intèrprets: Tamara Munford,

mezzo; Chen Reiss, soprano.
Orfeó Català i Cor de Cambra
Lloc i data: Palau de la Música
(27/VI/2019). Palau 100
JORGE DE PERSIA

Entusiasme i ovacions al final de
la versió de la Simfonia núm. 2 Resurrecció de Gustav Mahler van
tancar aquesta temporada de
l’important cicle de concerts de
Barcelona. Un concert que va utilitzar a fons l’arquitectura de la
sala i va disposar els grups com-

plementaris de metalls fora d’escena i els cors elevats a la capçalera de l’escenari. Tot va realçar la
magnificència dels tutti de l’últim
moviment, en un bon resultat musical que, tot i això, ofereix matisos a comentar.
En primer lloc pel que fa a
l’obra: els tres primers moviments mostren el Mahler que juga amb els contrastos expressius,
barrejant la gràcia amb la profunditat i la solemnitat, un estil, d’altra banda, molt propi i complex de
resoldre en la interpretació. Els
dos últims formen part d’un àmbit
amb més unitat, en la transcendència, amb una profunda convicció religiosa, com bé s’explica en les notes al programa, i com

Dudamel va traduir amb intensitat expressiva. I a diferència dels
anteriors, no ofereix aquesta dualitat tan difícil de comprendre en
essència, que necessita una feina
en profunditat, que no atengui a el
que és merament superficial sinó
que doni joc al contrapunt que en
definitiva és el que sosté la tensió.
I aquí hi ha el problema, els tres
primers moviments, al marge de
qüestions d’errors instrumentals
que n’hi va haver, com a tota bona
casa, Dudamel no arriba a comprendre i traduir el discurs complex que planteja Mahler. Un
petit matís de tempo hauria dotat
de més consistència i menys
superficialitat l’allegro inicial, i a
l’andante li va faltar gràcia i relleu.

JAVIER DEL REAL / EFE

Gustavo Dudamel

En el tercer la seva versió accepta,
per exemple, la tranquil·litat i la
fluència que suggereix el compositor, però sense sostenir la
tensió necessària que incardina
els diferents episodis, ni més ni
menys que aquest moviment, amb
una part final que precedeix l’imponent –per la profunditat que
té– Urlicht, aquesta vegada en la
veu magnífica de Munford.
Aquesta música és d’una intensitat expressiva que fins i tot el
gest del director sembla que la
pertorba. Ben disposat a assenyalar efectes, Dudamel va coordinar
una versió en què el cor va mostrar capacitat per als contrastos,
va treballar bé l’expressió, aquesta vegada directa, sense l’esmentada dualitat mahleriana, amb un
fraseig amb bona tensió, subratllant efectes a la corda alta
i sí, afrontant la profunditat del
discurs.
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MÚSICA

La resurrecció
mahleriana
segons Gustavo
Dudamel
Crítica
JAUME RADIGALES
BARCELONA

Orquestra Filharmònica de Munic
PALAU DE LA MÚSICA 27 DE JUNY

firma Carlos Calderón
en el comentari sobre la
Simfonia núm. 2 de Gustav Mahler inclòs al programa de mà del Palau de
la Música que “hi ha alguna cosa que
Mahler ens revela de nosaltres mateixos”. Certament, una obra com la
citada ajuda a qüestionar-nos, a emmirallar-nos a partir de sentències
com la conclusiva “tot el que has patit et portarà cap a Déu”. Les obres
com aquesta segona simfonia
mahleriana, interpretada amb la
contundència i la pulcritud pròpies de l’Orquestra Filharmònica de
Munic, són obres que qüestionen
l’oient, per molt que un senti que les
seves creences o descreences són
clares i sòlides.
Gustavo Dudamel acostuma a
oferir productes molt ben servits,
de vegades amb recursos pròxims a
l’efectisme i sense que sembli que hi
hagi un discurs clar al darrere, tot i
els brillants resultats. No crec que
aquest sigui el cas de la seva direcció
de la Segona de Mahler. A més de
dur-la de memòria, amb gest precís,
i amb complicitat amb els músics,
penso que el director veneçolà entén perfectament la tragèdia personal de Mahler, les seves contradiccions, la seva recerca de l’absolut i la
seva ambivalència eticoestètica. És
cert que alguns passatges, com el final del primer moviment, van ser
resolts amb un titubeig a les cordes
i alguna nota en fals de la fusta. Però a partir del tercer moviment –la
simfonia en té cinc– l’ascensió al
cim climàtic va ser constant i amb
resultats brillants. Al quart, les intervencions de la mezzosoprano
Tamara Mumford van marcar el
punt d’inflexió, gràcies al vellut vocal de la cantant, amb un esplèndid
Urlicht. I, finalment, la feliç interpretació de l’Orfeó Català i el Cor de
Cambra del Palau, amb la soprano
Chen Reiss, va assolir els objectius
discursius amb què Dudamel es va
fer seva la pàgina de Mahler.e

A

Dudamel dirigint dijous al Palau
de la Música. A. BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA
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Emoci al alau
am udamel
R

A El o e director ene olà

commou am la se a e ona de Ma ler
PABLO EL NDE - ADDAD
ARCEL A

Ple total, entrades esgotades, retransmissió en streaming i gravació per oferir-lo per televisió a diversos països... La tornada de
Gustavo Dudamel al Palau de la
Música va ser un esdeveniment.
s el que tenen les estrelles mediàtiques com el jove i consagrat
director veneçolà, més si està al
capdavant d’una de les millors
orquestres del món com és la
dels Filharmònics de Munic interpretant Mahler i, a més, al
costat de l’ rfeó Català...
I és que ja en els primers compassos Dudamel va mostrar les
cartes, carregant les tintes per remarcar els contrastos i així brindar ductilitat i crear els efectes
dramàtics a què es presta la impressionant Segona Simfonia, esurrecci Dudamel va arrencar el
seu enfocament amb un sentit
de marxa fúnebre profund,
dens, per després donar pas a un
segon moviment gràcil i gairebé
ballable. Els plans sonors van
aparèixer sempre al seu lloc i el
mestre sense partitura, of course remarcava les indicacions
d’expressió, dinàmica i agògica

per crear la seva pròpia versió,
extravertida i impactant. Va impressionar el treball detallista en
cadascuna de les seccions, tota
una vivència sonora en la qual
les melodies saltaven d’una família a l’altra amb gran flexibilitat per arribar a l rlicht gairebé
sense solució de continuïtat.
L’obra, que beu de la col lecció de
ieder del cicle es naben underhorn, a comptar amb la mezzosoprano Tamara Munford, que
va aportar un cant molt sentit i
una veu profunda i ben acolorida sobretot en els greus.
L’espectacular moviment final va ser tota una festa, amb un
Dudamel igual de desbocat que
el pare Mahler, aconseguint de
les dues solistes llavors s’hi va
afegir la soprano Chen Reiss ,
del centenar de músics i dels
més de cent cantaires de l’ rfeó
extremadament controlats i
sense oblidar l’eficaç banda interna, de so equilibrat una
prestació impressionant. El públic, embogit, va agrair el monument degustat amb la mateixa
generositat que el que va dirigir
la interpretació. Tota una experiència. H
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Dudamel y la Filarmónica
de Múnich, en Formentor
SU INTERPRETACIÓN DE MAHLER CONQUISTÓ AL PÚBLICO
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Formentor se estremece con Dudamel
 La actriz María Valverde, discreta y sin llamar la atención, acompañó a su marido en el festival Formentor Sunset
Classics  Un total de 258 personas tuvieron el priviliegio de asistir al concierto de la Filarmónica de Múnich
CLÀUDIA DARDER POLLENÇA

■ Atardecer idílico en Formentor.
El esperado concierto de uno de
los directores más reconocidos
del momento, Gustavo Dudamel,
estremeció ayer a las  personas
que tuvieron el privilegio de asistir
al segundo concierto de la temporada del festival Formentor Sunset
Classics que se celebra el Hotel
Formentor. El concierto tenía que
empezar a las  horas, pero por
razones ajenas a la organización
(el vuelo que llevaba los instrumentos se retrasó hasta cinco horas) finalmente fue a las . que
los músicos de la Filarmónica de
Múnich, el Orfeó Català y el director Gustavo Dudamel subieron al
escenario, situado en los radiantes
jardines del hotel. “Ha sido un milagro haberlo hecho”, comentaba
en voz baja y suspirando el equipo
de organización.
Durante las horas previas al incio del concierto ya se notaba en
el ambiente que esta era una cita
muy esperada. En el cóctel que se
sirvió en una de las terrazas del
hotel lucían mujeres y hombres
los abanicos de colores (tan necesarios) que se entregaban a los
asistentes cuando recogían la entrada. El calor, los vasos de agua
fría y las copas de cava con “burbujas chispeantes”, como bromeaba un grupo de gente, fueron también protagonistas de la velada.
Los asistentes, que vestían sus
mejores galas, charlaron largo y
tendido en un marco incomparable mientras el sol declinaba, discretamente.
Rostros conocidos
Entre ellos, algunos rostros conocidos. No se perdieron la cita con
Dudamel ni el empresario madrileño Alfonso Cortina ni Marta
Buades, de la familia que antiguamente era propietaria del hotel.
También asistieron al concierto el
galerista Joan Guaita y la aun Secretaria de Estado de Turismo, Bel
Oliver. Del grupo Barceló llegó la
primera Maria Antònia Barceló,
acompañada por su marido y sus
tres hijos. Más tarde, apareció en
la zona del cóctel Simón Pedro
Barceló, que saludó animadamente a Guaita. El abogado Joan
Buades también estuvo ayer en
Formentor.
El director del festival Formentor Sunset Classics, Felipe Aguirre, tampoco se perdió la cita.
La actriz madrileña María ValPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Uno de los directores más reconocidos del momento, Gustavo Dudamel, dirige a la Filarmónica de Munich en Formentor. PERE JOAN OLIVER

La actriz María Valverde acompañó a su marido al concierto. P.J.OLIVER

Simón Pedro Barceló apareció en la zona del cóctel. P.J .OLIVER

El empresario madrileño Alfonso Cortina no se perdió la cita. P.J.OLIVER

La secretaria de Estado de Turismo Bel Oliver y el galerista Joan Guaita.
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El concierto tenía que
empezar a las 20 horas
pero se demoró por el
retraso del avión que
llevaba los instrumentos
Alfonso Cortina, Joan
Guaita, Bel Oliver, Maria
Antònia, Barceló o
María Valverde, entre
los asistentes

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

verdeacompañó a su marido hasta Formentor. Muy discreta e intentando no llamar la atención, la
actriz apareció por detrás de donde estaban situadas las gradas y se
sentó al lado de la mesa de sonido.
Desde ahí, su vista era la más privilegiada: a sus pies estaban los
músicos, dirigidos por un excelente Dudamel mientras iba oscureciendo el día con el mar de fondo.
Dudamel, de espaldas al público durante todo el concierto, ofreció todo el protagonismo a los músicos. Hubo calurosos aplausos
del público al principio de la actuación, y un energético agradecimiento, hecho del mismo modo,
cuando la pieza de Mahler llegó a
su fin. Acabada la interpretación,
se entregó un ramo de flores a
cada solista y al aclamado director.
Después del tormento y la pérdida
de la fe, Mahler reconoció la vida.
Y cayó la noche en Formentor.
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Mahler junto al mar
 La Filharmónica de Munich ofreció ayer en Mallorca el mismo concierto que mañana dará en su ciudad
PERE ESTELRICH I MASSUTÍ POLLENÇA

■ Cuando se inauguró el Hotel
Formentor, hace ahora noventa
años, Gustav Mahler llevaba
dieciocho años muerto, dejando
atrás una muy considerable obra
musical. Mahler, junto a Richard Strauss, son los máximos
exponentes de esa época que llamamos neo-romanticismo.
Mahler viajó mucho durante
sus años de actividad profesional, incluso dio el salto a Nueva
York, donde se estrenó dirigiendo Tristán e Isolda de Wagner.
No hay constancia que Mahler estuviera en Mallorca, aunque de haber visitado la isla, seguro que hubiera querido estar
en Formentor, un lugar que bien
podría haberle evocado sus días
de estudio y composición junto
al lago Wörthersee en Carintia o
en Kassel, junto al río Fulda, el
lugar en el que terminó su Segunda Sinfonía, que ayer noche
sonó en el espacio abierto, junto
al mar, de la península del norte
de Mallorca dentro del ciclo Formentor Sunset Classics.
Formentor acogió ayer, con
cierto retraso sobre el horario
previsto, una velada singular, la
interpretación de la Sinfonía Resurrección del compositor de
Bohemia. Dos horas de auténtica vorágine musical con Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Fiharmónica de Munich,
el Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau de la Música, la
mezzosoprano Tamara Mum-

Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filharmónica de Munich. PERE JOAN OLIVER

ford y la soprano Chen Reiss.
Resurrección, un buen calificativo para una partitura que va
de menos a más. Que termina
con una explosiva apoteosis sinfónico vocal, que impacta como
pocas obras consiguen hacerlo
por ese camino de la sonoridad
múltiple, la de la alternancia entre la dulzura y la efervescencia.
Esos mismos intérpretes ofrecerán, mañana lunes, en la Philharmonie im Gasteig de Munich
la misma partitura. Y es que Gus-

tavo Dudamel no para, hace
apenas diez días dirigió la Or-

‘Resurrección’, una
partitura que termina
con una explosiva
apoteosis
sinfónico vocal

questa Filarmónica de Viena en
el popular “Sommernachtskonzert ” frente a ochenta y cinco mil personas. Y eso no es
todo, además de un calendario
veraniego muy apretado con la
Filharmónica de Los Ángeles,
Steven Spielberg lo ha elegido
para que dirija la banda sonora
de la nueva versión de West Side
Story.
Con otras temperaturas Mallorca habría sido, para el venezolano, un respiro de aire fresco.
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Gustavo Dudamel y la Filarmónica
de Múnich se unen en Formentor
El director de orquesta se pone al frente
también del Orfeón Catalán en la segunda
cita de la séptima edición de Sunset Classics
MARCOS TORÍO PALMA
Gustavo Dudamel dirige hoy a la
Orquesta Filarmónica de Múnich y
al Orfeón Catalán en la segunda cita de la séptima edición de Formentor Sunset Classics que se celebra, a
partir de las 20 horas, en los jardines del Barceló Formentor. El programa, basado en piezas de Gustav
Mahler, incluye la Sinfonía número
2, Resurrección, que reunirá en el
escenario a más de 200 músicos. En
la obra, el compositor reflexiona sobre la vida, la muerte y el más allá;
y resonarán, señala la organización,
«los matices del alma humana: desde la desesperación vital más atormentada hasta la alentadora esperanza de una vida futura y eterna».
El director de orquesta, que recientemente ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ya participó en el ciclo de
Formentor poniéndose al frente de
la Filarmónica de Viena en un concierto celebrado en el Teatro Real
de Madrid en enero de 2018. Entonces el festival abandonó, excepcionalmente, su enclave de la ma-

no del hombre más joven que ha
dirigido el Concierto de Año Nuevo. En aquel concierto en Madrid
dirigió la Sinfonía fantástica de
Berlioz y el Adagio de la Décima
sinfonía de Mahler, que definía de
esta forma: «Estas dos piezas no
tienen relación alguna entre ellas.
La Fantástica es una obra llena de
jovialidad, de locura... Hasta el
opio, la alucinación del artista, la
pasión, están allí metidos. La Décima de Mahler es una coda de
amor, el final. «Vivo por ti, muero
por ti», escribía Mahler a Alma en
sus últimas obras. Y, al mismo
tiempo, en una de estas maravillosas dualidades, Mahler abre un camino a ese modernismo de
Schoenberg, Berg, Webern, el dodecafonismo, ese sonido tan puro y
hermoso». Para Dudamel, «ese
Adagio está tan cargado de belleza
que parece que no haya como desarrollarlo. Una pared que lo está
impidiendo. Pero tú, de alguna manera, gritas para que del otro lado
de esa pared te puedan escuchar.
Es una analogía que me encanta,

El director de orquesta Gustavo Dudamel.
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porque el gran clímax de la obra es
una cacofonía, ya casi los 12 tonos
chocando, para luego volver a la
armonía y la consonancia. Es algo
que crea unos sabores muy particulares en el público: una composición muy contemplativa e interna
que termina desvaneciéndose para
llegar a la locura de la Fantástica.
Es como una transfiguración».
El venezolano reivindicó también el papel de la educación en la
difusión de la música sinfónica:
«He crecido en el acceso, en el dar
posibilidades a más y más personas. Los tradicionalistas le tienen
pánico a la masificación. Bien, vamos a respetarles el pánico. Pero la
única manera en que esto sea un
elemento transformador de la sociedad es que sea accesible, que se
palpe, que la gente lo sienta suyo».
Para él, «no es una limosna, no es
un regalo: es un derecho fundamental, como es la educación o la
salud. Cuando a Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, le
inquirieron por los recortes a las
artes, lanza a su vez una pregunta:
‘Entonces, ¿por qué estamos luchando?’». Es como la cuestión política: «Mucha gente quiere la respuesta inmediata. Y la política es
un animal que se mueve muy lento. Como las tradiciones».
El Formentor Sunset Classics
continuará su programación con
un recital del pianista Dmytro
Choni el 26 de julio, un concierto
del violinista Rubén Mendoza y el
pianista Vadim Gladkov el 9 de
agosto y varias clases magistrales
que se desarrollarán igualmente
en agosto.
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UN DISSABTE PER TRIAR

del segle XX amb obres de Lili
Boulanger i Pierre Sancan entre
d’altres.
 Formentor.- El Formentor

LA PRÈVIA Sunset Classics presenta, a l’ho-

Pere Estelrich i Massutí

S

í, una autèntica jornada
d’infart si hom pretén
anar a tots els concerts
que, a Mallorca, ens proposen avui diferents entitats i formacions. Només un tast:

 Duo.- Al CaixaFòrum de Palma (h) el cicle Microconcerts
ha programat un recital de flauta i piano a càrrec del Duo Mercè Medina-Albert Colomar amb
un repertori de música francesa

tel del nord (h), la Segona
Simfonia de Gustav Mahler coneguda com a Simfonia Resurrecció, amb Gustavo Dudamel
al front de la Filharmònica de
Munich, l’Orfeó Català i dues solistes vocals.

 Bellver.- I parlant d’orques-

tra, la nostra, la Simfònica de
Balears i al Castell de Bellver

comptarà amb la col·laboració
de la pianista Khatia Buniatishvili, que ja participà en la passada temporada d’abonament
de la formació.

(.h) interpretarà el Concert
per a piano número  de Txaikovski (hi ha un canvi respecte
a l’obra de Rachmaninov inicialment anunciada) i la Simfonia número  de Dvorak. Pablo
Mielgo dirigirà la sessió que

 Inca.- El Claustre de Sant Do-

La Simfònica interpretarà
al Castell de Bellver el
Concert per a piano
número 1 de Txaikovski

mingo d’Inca (.h) serà la
seu en la qual l’Orquestra de
Cambra de Mallorca, tot just
tornada de Dènia, oferirà un
monogràfic dedicat a Haydn.
Dirigida per Bernat Quetglas la
formació interpretarà la Simfonia número  (coneguda com El
Matí) i la Simfonia número 
(El Foc).
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CITES de la setmana
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Música
ESTEBAN LINÉS

GERMANS, HOLANDESOS I PIANISTES

Els joves germans Lucas i Arthur Jussen ja
són noms consolidats de l’escena pianística internacional. Arriben al cicle Piano
Solo amb un programa centrat en La consagració de la primavera.
1/VII. PALAU DE LA MÚSICA. 20 HORES

L’HORA DEL SOUL BRITÀNIC

Concert antològic dins del festival Jardins
de Pedralbes és el que promet la britànica
Josh Stone, una de les veus més destacades
de l’actual escena del blues, soul i r’n’b britànic. El seu to de mezzo-soprano i la seva
força escènica converteixen els seus concerts en tota una experiència.
3/VII. JARDINS PEDRALBES. 22 HORES

L’AURORA NORUEGA

El dia d’arrencada del festival Cruïlla, l’estrella més coneguda són els Black Eyed Peas, però convindria no perdre’s Aurora,

compromesa i imaginativa cantant escandinava en clau synth pop. Desgranarà el
seu flamant àlbum A different kind of human (Step 2).
3/VII. FÒRUM. 19.30 HORES

HOT CHIP, XUT DE VIDA AL VIDA

Joe Goddard torna gràcies al Vida Festival
però com un dels caps visibles juntament
amb Alexis Taylor de Hot Chip, l’estireganyosa banda britànica de synth pop i indietrònica, que fa una setmana va treure el
seu àlbum més addictiu, A bath full of
ecstasy.
4/VII. VILANOVA I LA GELTRÚ. 1.15 HORES

EL MAGISTERI DE GARBAGE

Els ja bregats Garbage tornen a la càrrega
al Cruïlla, amb una proposta que van depurant amb el pas del temps a base de grunge
i electrònica, amb una suggestiva aroma
pop. El combo de Shirley Manson oferirà
un xou exclusiu.
5/VII. FÒRUM. 0.30 HORES

EL FENOMEN VAN ETTEN

Una de les referències de l’escena d’ara
mateix, la cantant i teclista nord-americana Sharon van Etten aterra també al Vida
amb el recent àlbum Remind me tomorrow
sota el braç, en què emergeix una intèrpret
que es mou amb una intensitat desbordant
en territoris sintetitzats
5/VII. VILANOVA I LA GELTRÚ. 23.15 HORES

LES BARBES MÉS LLEGENDÀRIES

La llegendària formació ZZ Top són un
dels indiscutibles caps de cartell del Rock
Fest. Referències icòniques del boggie
rock, el nom de la banda és sinònim de les
dues barbes més famoses del rock, el guitarrista Billy Gibbons i el baixista Dusty
Hill. A més del combo nord-americà, altres
noms llegendaris com Def Leppard o Saxon es trobaran a Santako.

Primavera Sound donant vida a David Bowie, Seu Jorge desembarca al Cruïlla
acompanyat del seu esplèndid grup. I se
centrarà en repertori propi, en què no faltaran, esperem, Carolina o Tive razao.
6/VII. FÒRUM. 18.45 HORES

MOLT MÉS QUE LA FILLA DE GAINSBOURG

L’obertura en clau de música popular del
Festival de Peralada anirà a càrrec en
aquesta ocasió de la veu, les cançons i la
presència de Charlotte Gainsbourg, que
l’any passat es va poder degustar al Primavera. Se la podrà sentir desbrossar els temes del seu fins ara últim àlbum, Rest.
6/VII. PERALADA. 22 HORES

ELECTRÒNICA I ESPECTACLE

SEU JORGE, SEMPRE IMPERDIBLE

Retrobament en un escenari immillorable
com el de Pedralbes amb l’electrònica
alhora somiadora i industrial de Kraftwerk. Vindran amb un xou en 3D de primer ordre.

Després del seu anterior i massiu pas pel

6/VII. JARDINS DE PEDRALBES. 22 HORES

5/VII. CAN ZAM (SANTA COLOMA DE G.). 22.30 HORES

ORIOL MASPONS,
LA FOTOGRAFIA ÚTIL
MNAC. Del 5/VII AL 12/I

Oriol Maspons (Barcelona, 1928-2013) va ser
retratista de la gauche
divine i el hippisme
d’Eivissa, però també
de l’Espanya negra dels
anys cinquanta i principis dels seixanta. El
MNAC, que el 2010 va
incorporar als seus fons
unes 1.500 fotografies
gràcies a la fundació de
la dissenyadora de joies
i mecenes Elsa Peretti,
li dedica una gran retrospectiva que recorre
quatre dècades d’intensa activitat. Reportatges,
retrats, moda i publicitat, així com nombrosos
llibres, entre els quals
destaquen Toreo de
salón, amb Julio Ubiña
i textos de Camilo
José Cela; La caza de
la perdiz roja, amb textos de Miguel Delibes,
i Poeta en Nueva York,
sobre poemes
de Lorca.

ORIOL MASPONS

Teatre i dansa
JUSTO BARRANCO

DE ‘RAVE’ A MONTJUÏC AMB PERE ARQUILLUÉ

El festival Grec inaugura la seva programació teatral amb Jerusalem, obra del dramaturg britànic Jez Butterworth en què
Pere Arquillué interpreta Johnny el Gall,
personatge excèntric que viu en una autocaravana en un bosc al sud d’Anglaterra on
van els adolescents a celebrar un Sant Jordi alternatiu. Serà l’escenari d’“una rave
gegantina”, en paraules del seu director,
Julio Manqrique, que defineix el text com
“una comèdia shakesperiana de dimensions èpiques”.
TEATRE GREC. De l’1 al 3/VII

banda sonora composta per Nick Wales,
juntament amb moviments de la peça
de violoncel de Peteris Vasks Klatbutne
(Presència).
MERCAT DE LES FLORS. DEL 2 AL 4/VII

LA POCA VIDA SEGONS IVO VAN HOVE

Un dels grans espectacles internacions de
l’actual Grec és Tan poca vida, de l’holandès Ivo van Hove, que adapta l’aplaudida i
monumental novel·la de Hanya Yanagihara (prop de mil pàgines) sobre la relació
de quatre amics al llarg de 30 anys. El seu
protagonista és un advocat novaiorquès
amb una història duríssima que arrenca en
la infantesa i acaba amb la seva autodestrucció.

VIATGE AL FONS DE L’ÀNIMA

TEATRE LLIURE MONTJUÏC. 3 I 4/VII

Des d’Austràlia arriba la Sidney Dance
Company dirigida pel barceloní Rafael Bonachela, ben conegut pels amants de la

EL GUETO DE VARSÒVIA I L’AMNÈSIA

Dos intèrprets de l’altura de Blanca Porti-

Una història situada a la Varsòvia d’avui,
en què una dona escolta la llegenda del
cartògraf del gueto jueu, algú que es va
entossudir, mentre tot moria al seu voltant, a dibuixar el mapa d’aquell món en
perill. Però com les cames ja no el sostenien, era una nena la que sortia a buscar-lo.
Un al·legat contra l’amnèsia històrica i la
impossibilitat de ser neutral.
TEATRE GOYA. DEL 3 AL 21/VII

EL MARIINSKI AIXECA EL TELÓ DE PERALADA

El Festival Castell de Peralada torna a
aixecar el teló amb dansa, i ho fa amb el
debut del prestigiós Ballet del Mariinski
de Sant Petersburg, que el primer dia
mostrarà el seu costat més innovador amb
una coreografia sobre les Quatre estacions
del molt contemporani Max Richter a
partir del clàssic de Vivaldi. En la segona vetllada, la formació presentarà un

bins, i Marguerite and Armand d’Ashton.
CASTELL DE PERALADA. 4 I 5/VII

QUAN LA TEVA MARE PSICOANALITZA
EL TEU TEATRE

Alícia Gorina, que ja va pujar a escena el
seu pare a Watching Peeping Tom, amb qui
parlava de cinema i teatre, hi porta ara la
seva mare, psicòloga, a In Wonderland. A
l’obra, quatre psicoanalistes reals disseccionen el teatre de Gorina.
TEATRE LLIURE. ESPAI LLIURE. 5 I 6/VII

DES DEL CANADÀ AMB NOM DE DONA

Tres coreògrafes (Emily Molnar, Sharon
Eyal i Crystal Pite) firmen la targeta de
presentació del Ballet BC, una de les companyies capdavanteres de la dansa internacional, que arriba des del Canadà.
Una peça a ritme de blues i de la guitarra
de Jimi Hendrix, una altra amb música
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E N T R E V I STA
no són innovadors.
El que és innovador és la fusió
d’aquests estils. En aquest disc
pots trobar arrels pinkfloydianes
barrejades amb el meu sentiment
ètnic i el meu sentiment més mediterrani.
Mana algú, però?
Mana sobretot Eduard Iniesta. I
estilísticament, reconeixible... Hi
POLIVALENT

Ha musicat amb èxit
la poesia de Brossa en
els projectes ‘Cantània’
i ‘Mirant enlaire’
S E N S E ET I Q U E T E S

“El que volia en aquest
disc era que no es
posessin etiquetes,
perquè són injustes”

MAY ZIRKUS

El músic i instrumentista barceloní en una recent imatge promocional

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

stà considerat un dels
músics i instrumentistes més brillants de
l’escena musical local
i nacional, tant per la
seva preparació com per la diversitat dels projectes en què li
agrada participar o liderar.
Eduard Iniesta (Barcelona, 1968)
toca amb l’OCB o la Simfònica del
Liceudelamateixa maneraqueha
acompanyat nombrosos artistes
com Maria del Mar Bonet o ara
Gemma Humet, ha popularitzat
els repertoris de Mozart i Beethoven a l’Auditori o al Palau de la
Música, o fa molt poc va retre un
aclamat tribut a la poesia de Joan
Brossa juntament amb Mercè
Sampietro i Pep Bou amb l’espectacle Mirant enlaire.
Ara ha fet un pas més amb l’edició del sorprenent àlbum White
hole/Forat blanc (Audiovisuals de
Sarrià), el seu disc més transgressor estilísticament, amb un
marcat to mediterrani però alhora
amb incursions electròniques i un
homenatge a la mandola. Entre els
nombrosos col·laboradors, Marco
Mezquida i Andrea Motis.
El nom del seu nou àlbum és
bilingüe, White hole / Forat

“No és gens fàcil emocionar
amb poques notes”
Eduard Iniesta, músic, pública l’àlbum ‘White hole/Forat blanc’
blanc. De quins forats parlem?
El títol parteix de la base que, si
Einstein va esbrinar que hi havia
uns forats negres, va presumir que
també n’hi hauria de blancs, on la
matèria, en comptes d’implosionar, explota. És com una simbologia de la llibertat: la matèria és
tota la música que m’envolta, són
els idiomes, és tot l’art, i així per a
mi la música és en un forat blanc
envoltat de tots aquests estils. Per
això la meva música és polièdrica i
alhora em nodreixo de tots
aquests estils, de totes les llengües. Tot això no m’és aliè, perquè
ho associo a la llibertat creativa, i
per això dic que com a músic no
m’agrada confinar-me en un territori determinat. I aquest soc jo,
el que fa música dins d’un forat
blanc.

Una de les coses més vistoses
és la presència de sons electrònics.
Sí, els he introduït una mica.
No és una cosa innovadora,
però, perquè al seu primer
àlbum, Òmnibus, fa 15 anys, ja
s’hi sentia una mica d’això.
Sí senyor. L’electrònica que existia en aquell moment, però no
l’havia tornada a fer servir.
Cal donar-hi un significat especial?
Significa que he tornat una mica al
circuit que vaig fer en aquell moment, que era picar l’ullet a determinats estils, i tot això va funcionar amb l’electrònica que hi havia
en aquell moment. Deu discos
després, però, he sentit la necessitat de fer aquest viatge, i fer el
viatge més variat dels que he fet.

Aquí tot els conceptes estan entremesclats. El que volia és que no
se’m posessin etiquetes, perquè
són molt injustes.
Qui les hi demana, però?
Els programadors, per exemple.
Un festival de cantautors, per
exemple, vol que siguis cantautor;
un d’indie, que siguis artista indie.
En aquest sentit, hem anat a molt
pitjor.MozartiBeethovenensvan
ensenyar que es podia fer una simfonia, una dansa, una peça de corda..., que ve a ser hip-hop, pop,
jazz, tot el que tenim ara. I la gent
llavors s’ho menjava tot sense problemes perquè eren adults, acceptaven l’autor d’aquesta manera.
Allà tenien molt clar que si l’acceptaven ho feien amb totes les
conseqüències, amb tot el que fes.
Els estils que es poden sentir

ha tracks que són més flamencs,
peròsobretotésunhomenatgeala
mandola, que t’envia a un estil en
què el que més domina és, segons
la meva opinió, el jazz, si el relacionem amb la llibertat artística.
Es considera un virtuós?
La cosa més virtuosa impressiona
més que emociona, però quan
utilitzes poques notes i emociones, aparentment pot fer la sensació que això està a l’abast de
molta gent, però no és així. Crec
que no és gens fàcil emocionar
amb poques notes.
Sintetitzant molt, White
hole és...
...un homenatge a la llibertat artística. I tracta de descriure la llibertat en tots els aspectes, perquè
és essencial. Quan vaig trobar el
poema d’Enric Cassases Pertanyo
a la llibertat hi vaig veure una definició insuperable: “Soc esclau
del que fuig”. Això és White hole:
són les coses que hi ha en un forat,
que estan deambulant en llibertat.
Torna a col·laborar amb Marc
Mezquida.
Tenim una relació estreta i ja tenia
ganes de deixar constància en disc
les seves mans prodigioses. I a més
ens atreuen artistes tan diversos
com Elton John o Keith Jarrett.
Els seus projectes paral·lels
tenen bona salut, oi?
És impressionant això de Cantània, un projecte educatiu i musical iniciativa de l’Auditori de
Barcelona inspirat en l’obra de
Joan Brossa i que han cantant uns
65.000 nens aquí i en bona part
d’Espanya. De fet, la poesia és una
cosa que sempre m’ha interessat, i
la de Brossa té un component
visual molt fascinant per a mi.

PA N O RA M A

Montse Barderi guanya el premi Prudenci
Bertrana amb ‘La memòria de l’aigua’
LITERATURA Montse Barderi
(Sabadell, 1969) ha guanyat el
52è premi Prudenci Bertrana de
novel·la amb La memòria de
l’aigua, una història sobre el
destí de tres generacions de
dones que reivindiquen el seu
lloc al món. Al premi, dotat amb
30.000 €, s’hi havien presentat
51 originals. Barderi es defineix
com a escriptora amb interès en
filosofia, periodisme i gènere, i

Bertrana també ha atorgat el
42è premi Miquel de Palol de
poesia a Ramon Cardona Collell, pel llibre Tocat i enfonsat,
que reuneix referències com ara
la pintura europea i el món grec,
amb esments a la natura salvatge. El 40è premi Carles Rahola
d’assaig ha estat per a Ferran
Sáez Mateu per La vida aèria, i
el 34è premi Ramon Muntaner
de literatura juvenil, per a Lluís

Amaia actuarà
al Temporada Alta

El festival Mirarock,
suspès per l’incendi

CONCERTS La guanyadora
d’Operación Triunfo 2017,
Amaia Romero, actuarà a
l’Auditori de Girona, en el
marc del Festival Temporada
Alta, el dia 31 d’octubre. La
navarresa aprofitarà l’ocasió
per presentar el seu nou àlbum Pero no pasa nada,
anunciat ahir per la mateixa
artista. Aquest disc és el primer després de ser la vence-

FESTIVAL El festival de música Mirarock 2019, que s’havia
de celebrar avui al castell de
Miravet, ha estat suspès per la
Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Miravet per
la situació d’emergència que
viu la comarca de la Ribera
d’Ebre després de l’incendi
que va començar dimecres. La
decisió s’ha pres per no posar
en risc la seguretat de les per-
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grafia a partir de vídeo, 2004/2019

tants

da així l’atenció el joc experintal de formats. Si el cinema
met la il·lusió de moviment en
ar-nos 24 o 16 imatges per se, Bufill parteix de la imatge en
viment per després tractar-la
m a imatge fixa i, posteriorment,
ar-la amb diferents cadències
temps que, en les seqüències
s ràpides, produeixen de nou la
sió de moviment.
De forma semblant, les fotograde la instal·lació o, més aviat,
fotogrames, són impressions
dotze fragments de la filmació.
bé de prop el que més crida
enció són els esclats de llum, de
ny són les ombres les que con protagonisme. Tant en la
tge fixa com en la imatge en
viment, malgrat el poc figurade la presentació, és possible
uir l’element aquós, creant de
ades la il·lusió de veure imatdel fons marí, poblat d’algues i
reres de corall. I és que, en les
eixes paraules de l’artista,
igua conté en estat latent la
sibilitat de totes les formes de
ivers”.
nvisible visible (la llum animal),
inspira el seu títol en la frase
luz es el primer animal visible
o invisible” del poeta José Lema Lima, dona compte de la
ocupació de Juan Bufill al llarg
a seva carrera per fotografiar la
m i el pas del temps, per mateitzar amb imatges reals el fuer i intangible, l’invisible. |

opinió

Rosalía i la postmodernitat
Si avui hagués de definir la postmodernitat diria: Rosalía. La generació millenial per fi ha trobat en
qui identificar-se i probablement
reflectir-se. Els joves volen experiències culturals i artístiques que
els indueixin a socialitzar-se, a
actuar en grup, a sortir de casa i
allunyar-se de les pantalles. A
ritualitzar les seves pròpies experiències i fer-se-les seves per mitjà
dels demiürgs elegits. En realitat
Rosalía i el que desenvolupa artísticament és un enfrontament a
l’aristocràcia creativa, a l’elit de la
cultura que fins ara ha estat elegant, classista i distant. La lògica
cultural del capitalisme. Venim
d’un segle XX que als seus finals
va patir l’angoixa del canvi compulsiu que, en l’afany de revolucionar-ho tot, va superposar ismes i
tendències en totes les pràctiques
i es va acabar allunyant de la gent.
La creació, el producte artístic,
per a ús i gaudi de minories. I com

tura visual presenta la revenja de
l’outlet, d’Alcampo... del polígon i
de l’art urbà. El carrer com a museu. Un nou luxe quincaller i caló.
Imatges mestisses, inversemblants
i apanyades en el mal gust. O més
aviat: en un nou gust que estava
ajaçat esperant que el descobrissin.
Entre Bollywood i els autos de xoc.
Entre la pijomodernitat, la Bodega
Apol·lo i l’Orfeó Català. Entre la
Setmana Santa i Las Vegas. Entre
el macarró i el mileurista. Entre
l’arrel de l’olivera i el grafiti. Malgrat la seva postmodernitat, o per
això, Rosalía manté una tensió
entre el nou i l’antic. Amb la copla,
la tonada, els pals fundacionals del
flamenc i la fusió, el hip-hop, el
trap, l’anònim medieval El román
de flamenca… Un metabolisme
ambiciós, complicat. La gran superfície és el nou paisatge d’experiències audiovisuals; una pinacoteca de tipus i tipes, figurants i
públic d’una mateixa sociologia.

Rosalía durant la seva actuació al Primavera Sound

un instrument més del mercat.
Rosalía canta amb el secret del
duende, el de la teoria del cante
jondo i dels “sonidos negros” de
Lorca. D’alguna manera la seva veu
de soprano arrenca en el primitiu.
I en el comú peninsular. Aquests
antecedents la salvaran dels crítics
i especialistes que, en el flamenc
com en tot, n’hi ha. I severs. Julian
Barnes escriu que els analistes
respectaven el Picasso innovador
perquè ja sabien àmpliament que
era, també, un gran pintor realista.
Valgui l’exemple. I també va ocórrer amb Rocío Jurado, Paco de
Lucía, Camarón i sobretot amb
Morente quan, amb el grup Lagartija Nick, va revisitar Cohen en
l’emblemàtic Omega (1996).
Rosalía és un fenomen transversal, d’al·luvió. D’una imatgeria i
d’una estètica que en la seva mix-

La identitat en el grup. En la tribu.
La joventut amb els seus senyals.
Amb el seu barroquisme formal.
Amb els seus exvots. Amb la permissivitat d’un cànon que encara
no existeix.
En l’aprofitament de les xarxes,
en la divulgació d’insòlites coreografies i, esclar, els sons i la veu de
Rosalía venen a resumir l’expressió formal, el gust i el comportament de tota una generació, o
d’algunes, de joves culturalment
desemparats. Rosalía és cultura
popular? En essència tracta els
temes perpetus explicats d’una
altra forma: gelosia, desamor, sexe,
despit, ràbia i feminisme desdramatitzat… Interclassisme. I l’assumpció del diferent. Un nou
plató, absolutament mestís per
a la contemporaneïtat. I per a
la postmodernitat? Veurem.

Bufill
ible visible (la llum animal)
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cultura
TAPEN LA BOCA
A LA ‘CARMELA’
DE PLENSA

Carmela, l’escultura que Jaume Plensa va instal·lar a
l’exterior del Palau de la Música l’abril del 2016, ha estat
víctima d’una bretolada: algú li ha volgut tapar la boca amb
pintura blanca. Carmela és un bust de quatre metres de

ferro fos. En la inauguració, l’escultor va dir que el fet que el
monument estigui aplanat té a veure amb com es guarden els
records. “És com haver fet un cafè amb Domènech i Montaner.
No hi ha confrontació, només hi ha una història d’art”, va dir.

dels expresidents com mana la
tradició. s d’una nova generació 1 6 , prové del sector financer però no ha estat directament en l’òrbita de la banca, ha
bregat en batalles en què havia
de donar la cara, com la gestió
Junio, 2019
de 29
la societat
de l’Hotel Arts i la

junta del FC Barcelona, primer
amb
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aus serà un factor disruptiu

sobre infraestructures. El llavors president va tallar en sec
un dels seus consellers i li va etzibar No entén de què parlem,
vostè parla del PIB i aquests del
Cercle parlen de poder i a mi el
que m’interessa és el poder .
Com a essi. H

ivisi en l espai ere de

a primera o erg cia
A

tava amb la millor herència
convergent, com es va veure en
la moció de censura, va oferir
un pacte a Puigdemont en el
congrés extraordinari del juliol
del 01 que va acabar amb la
defenestració de arta Pascal,
que pretenia mantenir l’autonomia i el rumb del partit sense
sotmetre’s al puigdemontisme.

RID

Barrio

es de fa uns quants
dies, després de la
llarga reunió d’Artur as amb Carles
Puigdemont a
aterloo, s’especula sobre el retorn del president enviat prematurament i a desgrat seu a la
paperera de la història per la
CUP el gener del 016. L’expresident, que també a començaments del 01 va abandonar el
seu càrrec de president del PDECat dies abans de la sentència
del cas Palau que dictaminava
que CDC havia cobrat comissions il legals de Ferrovial per finançar-se, finalitza la seva inhabilitació pel -N a finals de febrer del 0 0 i pot tornar a ser
candidat. En circumstàncies
normals la tornada de as a la
primera línia política seria impensable, però ja fa temps que
el que passa a la política catalana ha deixat de ser normal. El
caos que viu l’espai postconvergent sense lideratges sòlids més
enllà del de Carles Puigdemont,
que en les seves actuals circumstàncies no pot exercir responsabilitats
institucionals
efectives, fa versemblant el retorn de as, almenys per intentar canalitzar una nova transició, perquè la primera, el pas de
CDC a PDECat, ha resultat molt
disfuncional.
El juliol del 016 naixia el
PDECat de les cendres de CDC,
el partit que ho havia sigut tot a
Catalunya, probablement el
més important de la història

LE

del catalanisme amb permís de
la Lliga Regionalista i d’ERC. Engolit pels excessos de massa
anys en el poder que van estimular pràctiques corruptes i
per l’estocada final que va suposar la confessió de Jordi Pujol, el
seu líder fundador carismàtic,
l’estiu del 01 sobre una
herència familiar a Andorra
d’origen dubtós, van portar
CDC a transformar-se i no només nominalment.
I de debò que ho va intentar.
Mecanismes més participatius
i inclusius més conformes amb
l’onada de la nova política i un
liderat rejovenit i feminitzat
amb arta Pascal al capdavant
que contrastava amb la clàssica
imatge madura i masculina
convergent. Va adoptar un model a l’estil del PNB que separava els càrrecs institucionals i
els orgànics partint d’un sistema rígid d’incompatibilitats
que explica, per exemple, per
què Elsa Artadi, que havia coordinat la ponència ideològica,
no podia formar part de la nova direcció.
També en quedava fora Puigdemont, el nou president de la
Generalitat que malgrat ser l’al-

ARD EARD

calde convergent de Girona,
mai havia desenvolupat una vida orgànica intensa i aviat va
fer pinya en el govern amb altres damnificats com Josep Rull
i Jordi Turull. En part, d’aquella
fractura incipient, aquest fang.
Després van venir els fets de
l’octubre i les eleccions del 1-D
en què Puigdemont va agafar
les regnes en la confecció de la
candidatura Junts per Cata-

P igdemont t
atractiu electoral per
nom s ell no els seus
per ai torna Mas
lunya, agafant del PDECat només allò que li interessava, bàsicament finançament i drets
electorals, però marginant els
seus membres i els seus procediments. Més endavant els seguidors de Puigdemont, partidaris
de l’agitació i el legitimisme,
van constituir la Crida Nacional
per la República. En paral lel, el
PDECat, que feia malabarismes
entre la rauxa i el pragmatisme
i la responsabilitat que connec-

E
’ E
E les
relacions entre els diferents sectors que mantenen diferències
estratègiques s’han deteriorat i
figures històriques com Carles
Campuzano i Jordi Xucl han sigut escombrats de les llistes en
les eleccions generals. Però els
resultats no han validat la tàctica; ERC gairebé va doblar els
vots de la candidatura puigdemontista, un corrent que només sembla triomfar quan té
Puigdemont al capdavant.
Indubtablement Puigdemont
té atractiu electoral, però només ell, no els seus, i així s’explica la necessitat d’un partit que
només pot construir-se sobre la
sòlida base del PDECat. Per això
torna as, l’únic amb prou auctoritas per intentar unir. I per això David Bonveh parla de tornar a la primera Convergència,
la del 1
, un moviment ampli
i integrador, que aspirava a
aglutinar la pluralitat ideològica i organitzativa. Llavors aquesta pluralitat era complementària i simbiòtica, mentre que la
pluralitat actual que es pretén
considerar a Junts per Catalunya més aviat sembla contradictòria i parasitària. I potser també com va passar en la primera
Convergència es trencarà per
acabar, més endavant, confluint
amb altres espais. H
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Osàcar, extresorer de
CDC, declara pel cas 3%
M. Piulachs
BARCELONA

L’extresorer de Convergència Democràtica de Catalnya (CDC) Daniel Osàcar —condemnat a quatre
anys i cinc mesos de presó
pel cas del Palau de la Música— ha estat citat a declarar com a investigat dimecres pel jutge de l’Au-

diencia Nacional José de la
Mata, que investiga el suposat finançament del
partit, conegut pel cas 3%.
També ha citat com a investigat
l’expresident
d’Infraestructures.cat Josep Lluís Quer.
A més, el magistrat ha
citat els responsables de
15 empreses, que ara ha
imputat com a persones

jurídiques dels delictes
de tràfic d’influències,
suborn i blanqueig de capitals. De la Mata xifra en
218 milions d’euros les licitacions d’obres públiques que es podrien haver
desviat cap a aquestes empreses que haurien pagat
1 milió d’euros a fundacions de CDC, CatDem i
Fòrum Barcelona, per ob-

tenir aquestes obres o estar ben posicionades.
L’operació judicial contra Convergència va iniciar-se el 2015 amb dos registres a la seva seu i la detenció de l’extresorer Andreu Viloca, a qui s’acusa
de “posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit”. Els titulars de les societats hauran
de declarar entre dimecres
i divendres. Són: Urbaser,
Fundació ACS, Costraula,
Grup Soler, Copisa, TEC
Cuatro, Oproler, Romero
Gamero, Benito Arno, Pasquina, Ayesa, Deco, Certis,
Impulsa Ortiz i Teyco. ■

TV3 – TN Migdia
30-6-2019
Notícia del concert de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filharmònica de Munic,
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau, amb la Segona Simfonia de Mahler, al
Royal Hideaway Hotel, dins el festival Formentor Sunset Classics, a Mallorca, el 29
de juny. Minut 48:29.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-cap-de-setmanamigdia-30062019/video/5880126/
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$8987 cvSdusYx7!ya`ucYÙS̀cvSduYXo`cYaduvSdusYWSdusYaduv̀`WYx787 # " Pl  8y
$&k 8 &770 8. 708-&7#7 . 78#987
7#8  .8$8. & -#8%+. 8/&8&78#88#  PP7*7#7
&7. 88# 80 h7 7& 8/8$#78k &8!8 %
#& 70 8. !$ 8"&# 7$-# &7x`cYvS̀o`
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