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ona. D’una banda,
(1943-2009), una
e l’antològica sobre
ozzi, amb una quaes que resumeixen
tòria. I de l’altra,
nteniment. Ramon
16) en què el pintor
Alfonso Alzamora
enguatge plàstic la
l·liana. El projecte
a col·locació d’una
ampus de la UPF.
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UÍS VENTÓS. Arriben

s dos artistes allurrents dominants.
Salomó, 1958) presatges urbans, diàsos, a cavall entre
e i el pop art. I Llurcelona, 1953) ofecció de 37 escultupintures.
31/V.

MARICEL CHAVARRÍA

projecte que el porta a interpretar durant tres temporades
–aquesta és la segona– una de les
últimes sonates de Mozart, Beethoven, Haydn i Schubert.

UNA VALENCIANA A GÖTEBORG. La
Göteborgs Operans Danskompani presenta al Mercat de les
Flors Mongrel, una coreografia
de la valenciana Marina Mascarell que radiografia la societat
escandinava des de diferents
punts de vista. I que ho fa a través de la llei de Jante, un manifest social que advoca per la
igualtat i la justícia però darrere
del qual s’amaguen extraordinaris nivells de conformitat i consens d’una homogeneïtat que pot
resultar gairebé asfixiant.

LA PATÈTICA I EL LICEU. L’orquestra
del Gran Teatre del Liceu dirigida per Josep Pons visita L’Auditori amb un repertori cent per
cent romàntic: la intensa última
simfonia de Txaikovski, La patètica, una obertura de Mendelssohn, Les hèbrides, i el seu emocionant Concert per a violí i orquestra núm. 2.

MERCAT DE LES FLORS. DEL 6 AL 8/V

L’AUDITORI. DEL 6 AL 8/V

GRAN PIANO HONGARÈS. Sir András
Schiff prossegueix al Palau de la
Música amb el seu particularíssim viatge musical per les tres últimes sonates –sempre envoltades d’una aura especial– de quatre grans compositors. Un

MAR I CEL I ELS MISERABLES. La Banda Municipal de Barcelona interpreta fragments dels musicals
Gaudí i Mar i cel, tots dos d’Albert Guinovart –que serà al piano–, i d’Els Miserables.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PALAU DE LA MÚSICA. 4/V

L’AUDITORI. 8/V

Big Mama Monte & Sis
Marion. El millor jazz i

càrrec d’aquest duo q
tarà els assistents a b

Milano. Ronda Universi
Gratuït. (21 hores).

Concierto de Jazz. Amb
anys, l’emblemàtic m
jazz català Pere Ferré
ta els temes més pop
tota la seva trajectòria
cal.

Jazzman. Roger de Flor
(22 hores). Gratuït.

SI DESITJA PUBLICAR UNA A
AQUESTA PÀGINA O A L’AGEN
DE LA VANGUARDIA, EN
I CREEU-VOS UN COM
WWW.LAVANGUARDIA.CO

TELÈFONS ÚTI

Emergències .......................
Atenció al ciutadà de la Gene
Sanitat respon .....................
Policia ................................
Guàrdia civil ........................
Guàrdia Urbana Barcelona ...
Bombers de Barcelona ........
Informació carretera ......... 9
Gas Natural ...................... 9
Fecsa-Endesa .................... 9
Manyans 24 h ................. 93
Serveis Funeraris de BCN ... 9
Áltima Serveis Funeraris..... 9

que han posat al local de Gràcia,
ara tancat per a la música en directe, i, segon, per visibilitzar la
seva presa de posició a favor de
la música en directe als locals de
Barcelona.
RAZZMATAZZ. 5/V. 19 HORES
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VIBRÀFON DE LUXE. El Jamboree es

l’últim àlbum a la venda, El último hombre
en la Tierra, i ara està
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ara adquireixen,
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dimensió en la proximitat.
APOLO. 7/V. 21 HORES

JOC DE TRONS. 25 anys després del
duel que
van protagonitzar
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Lizaran i Maife Gil, torna Maria
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131497amb versió i
Estuard,
de Schiller,
direcció
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Bel i Míriam Alamany donen viSECCIÓN:
CULTURAi a la
da a Elisabet
d’Anglaterra
seva cosina Maria Estuarda, que
lluita per salvar la vida i recupe-

do-Ureña i David Mallols, que
han recorregut l’N-340 des de
Puerto Real, Cadis, fins al quilòmetre 1.248 a la plaça Espanya
de Barcelona. Van travessar la
Mediterrània i han après del territori, les memòries, les històries
i els paisatges.
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C. VELOSO & G. GIL
PALAU DE LA MÚSICA.
AVUI. 21 HORES
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El Guitar BCN fa
lloc al dens cartell
per oferir el plaer
que centenars
d’aficionats no van
poder gaudir el mes
de juliol passat.
Llavors, Caetano
Veloso i Gilberto
Gil van rebentar el
Gran Teatre del
Liceu, i moltíssims
aficionats es van
quedar amb les
ganes de gaudir
d’aquests dos gloriosos colossos del
tropicalisme i altres
herbes musicals.
Celebren mig segle
de carrera artística,
però qualsevol raó
és bona, molt bona,
per gaudir-ne i
aclamar-los.
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Art
JOSEP PLAYÀ MASET

NOUS RELATS FOTOGRÀFICS. Arts
Santa Mònica reuneix una selecció d’obres fetes per 16 fotògrafs
de les generacions nascudes els
anys setanta i vuitanta. Comissariada per Juan Bufill, pretén ser
una aproximació a les formes
d’expressió fotogràfica dels darrers anys, amb temàtiques que
reflexionen sobre la condició
humana. Els artistes són: Laia
Abril, Samuel Aranda, Israel Ariño, Rafael Arocha, Arnau
Blanch, Pep Bonet, Ricardo Cases, Salvi Danés, Eugeni Gay, David Jiménez, Alejandro Marote,
Cristina Middel, Fernando Moleres, Paula Ospina, Christian
Rodríguez, Carlos Spottorno.
ARTS SANTA MÒNICA. 5/V - 3/VII

BARTOLOZZI / ALZAMORA. La Fundació Vila Casas presenta dues
noves exposicions a l’Espai Vo-

Dansa i clàssica
lart de Barcelona. D’una banda,
Laudem vitae (1943-2009), una
nova versió de l’antològica sobre
Rafael Bartolozzi, amb una quarantena d’obres que resumeixen
la seva trajectòria. I de l’altra,
L’escala de l’enteniment. Ramon
Llull (1316-2016) en què el pintor
i escultor Alfonso Alzamora
trasllada al llenguatge plàstic la
simbologia lul·liana. El projecte
arranca amb la col·locació d’una
escultura al campus de la UPF.
ESPAI VOLART. 5/V - 26/VII

JOSEP SEGÚ / LLUÍS VENTÓS. Arriben

a la sala Parés dos artistes allunyats dels corrents dominants.
Josep Segú (Salomó, 1958) presenta uns paisatges urbans, diàfans i lluminosos, a cavall entre
l’hiperrealisme i el pop art. I Lluís Ventós (Barcelona, 1953) ofereix una selecció de 37 escultures, collages i pintures.
SALA PARÉS. 5/V - 31/V.
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projecte que el porta a interpretar durant tres temporades
–aquesta és la segona– una de les
últimes sonates de Mozart, Beethoven, Haydn i Schubert.

UNA VALENCIANA A GÖTEBORG. La
Göteborgs Operans Danskompani presenta al Mercat de les
Flors Mongrel, una coreografia
de la valenciana Marina Mascarell que radiografia la societat
escandinava des de diferents
punts de vista. I que ho fa a través de la llei de Jante, un manifest social que advoca per la
igualtat i la justícia però darrere
del qual s’amaguen extraordinaris nivells de conformitat i consens d’una homogeneïtat que pot
resultar gairebé asfixiant.

LA PATÈTICA I EL LICEU. L’orquestra
del Gran Teatre del Liceu dirigida per Josep Pons visita L’Auditori amb un repertori cent per
cent romàntic: la intensa última
simfonia de Txaikovski, La patètica, una obertura de Mendelssohn, Les hèbrides, i el seu emocionant Concert per a violí i orquestra núm. 2.

MERCAT DE LES FLORS. DEL 6 AL 8/V

L’AUDITORI. DEL 6 AL 8/V

GRAN PIANO HONGARÈS. Sir András
Schiff prossegueix al Palau de la
Música amb el seu particularíssim viatge musical per les tres últimes sonates –sempre envoltades d’una aura especial– de quatre grans compositors. Un

MAR I CEL I ELS MISERABLES. La Banda Municipal de Barcelona interpreta fragments dels musicals
Gaudí i Mar i cel, tots dos d’Albert Guinovart –que serà al piano–, i d’Els Miserables.
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EL EPO TATGE

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

N

o hi ha cap setma
na sense ensurt. Si
no són els papers
de Panamà, és
l’exbanquer Mario
Conde, o la família Pujol, o el fi
nançament del PP de València, o
l’exministre Sòria. Però, real
ment, quin és el preu que pa
guem els ciutadans per la cor
rupció i quina és la incidència en
la vida quotidiana? No és fàcil sa
berho, però molt alt. Els diners
que s’utilitzen en suborns surten
del sistema públic i no es desti
nen a sanitat o educació, per
exemple. Després hi ha el fet que
els contractes públics no respec
ten la llibertat del mercat i que
les obres es veuen gravades amb
sobrepreus derivats dels sub
orns. No resulta senzill avaluar
el que representa, però hi ha es
timacions que et deixen gelat.
L’ONU ha dit que les activitats
il∙lícites al món suposen el 2,7%
del PIB del planeta; la Comissió
Europea ha fet públic que el cost
econòmic de la corrupció en el
seu àmbit és de 120.000 milions
a l’any; estudis acadèmics asse
guren que l’economia informal
(la que es genera mitjançant di
ners negres o criminals o activi
tats sense declarar) és el 18% del
PIB d’Europa, mentre que altres
informes sobre Espanya estimen
que des de l’any 2000 han volat
7.000 milions d’euros en corrup
teles.
La raó per la qual és difícil sa
ber quant ens costa la corrupció
és evident: com que és una eco
nomia il∙lícita, totes les enques
tes són estimacions. Però no és
menys veritat que tots els ex
perts assenyalen que creuen que,
en realitat, el panorama encara
és pitjor. I també sorprèn que no
és un dels aspectes que més pre
ocupa els estudiosos.
Vegem el cas espanyol. L’en
questa del CIS de desembre del
2015 assenyalava que la corrup
ció és el segon problema per als
espanyols, després de l’atur.
Francisco Castañón, Eva Díaz i
Joaquín Vidal han publicat el lli
bre Diccionario de la corrupción,
en el qual recullen 175 escàndols,
els més notables, que han tingut
lloc des dels anys vuitanta del se
gle passat, pels quals han estat
condemnades 200 persones. I no
hi són tots. Càlculs realitzats en
articles i estudis, sumant el que
ha aflorat en les principals cau
ses judicials, no totes, des de
l’any 2.000, xifren el cost de la
corrupció a Espanya en 7.000
milions d’euros (el pressupost de

Els ciutadans
acaben pagant
amb els seus
impostos
l’import sostret
pels corruptes
amb els seus
negocis

la Generalitat en sanitat el 2015
va ser de 8.200 milions, per fer
nos idea de la magnitud), si bé hi
ha un treball de la Universitat de
Las Palmas que eleva aquesta xi
fra a 40.000 milions, tenint en
compte l’impacte social que pro
dueix. I el professor Luís Garica
no, responsable econòmic de
Ciutadans, l’estima en 200.000
milions.
Malgrat la magnitud del pro
blema, comprovable cada dia re
visant els mitjans de comunica
ció, no hi ha estudis complets del
problema, la qual cosa es pot ex
plicar perquè, d’entrada, malgrat
totes les reformes introduïdes al
Codi Penal, al nostre país no hi
ha un delicte de corrupció. La
fundació Hay Derecho ha elabo

El preu de
la corrupció

rat un estudi partint de la base
dels delictes principals que es
poden associar a aquestes con
ductes, que són prevaricació,
suborn, malversació de cabals
públics i tràfic d’influències, en
cara que posen èmfasi en la falta
de dades públiques fiables sobre
el tema. La qüestió és que entre
el 2011 i el 2014 s’han emès 330
sentències per aquest tipus de
conductes (al Tribunal Suprem,
l’Audiència Nacional, Tribunals
Superiors i Audiències Provinci
als), de les quals s’han derivat

LES CONSEQÜÈNCIES

Les investigacions
judicials revelen
manipulació de
concursos públics
GRANS VARIACIONS

Les estimacions a
Espanya varien molt:
van des de 7.000 fins
a 200.000 milions

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

544 condemnats (hi ha proces
sos amb més d’un acusat). Ara
bé, ara com ara ningú no ha estat
capaç de sumar les pèrdues que
per a la societat suposen aquests
temes. I qualsevol anàlisi és in
completa.
Més dades: segons el Ministeri
de l’Interior, el 2015 es van inda
gar 1.108 assumptes vinculats a
la corrupció, amb el resultat de
2.442 detinguts; això suposa un
notable increment respecte al
2010, quan els casos van ser 366,
i els detinguts, 369. Un creixe
ment exponencial. Per la seva
banda, l’última memòria de la
Fiscalia Anticorrupció, del 2014,
assenyala que tenen oberts 340
procediments penals, davant 312
l’any anterior. A l’exercici del
2014 hi va haver sentència sobre
19 dels assumptes que van portar
a judici, amb només dues absolu
cions. El Sepblac (el servei con
tra el blanqueig de capitals del
Banc d’Espanya) va obrir 4.637
investigacions el 2014; i el Con
sell General del Poder Judicial
va assenyalar que el 2013 hi ha
via a Espanya 1661 causes ober
tes a tot el país per corrupció,
amb més de 500 imputats.
Aquestes dades judicials ara es
tan sent actualitzades, però no se

sap encara quina n’ha estat l’evo
lució.
Si augmentem el camp de vi
sió, els resultats deixen estupe
facte. La Comissió Europea va
emetre un informe el febrer del
2014 segons el qual el cost eco
nòmic d’aquestes pràctiques su
posa per a l’economia de la zona
un cost de 120.000 milions d’eu
ros a l’any (quan el pressupost de
la Comunitat per al 2015 va ser
de 145.000 milions). El Banc
Mundial ha calculat que els sub
orns pagats anualment a tots els
sectors suposen més d’un bilió
de dòlars; que la corrupció supo
sa el 10% del cost dels negocis a
tot l’orbe i és el 25% del preu dels
contractes públics als països en
desenvolupament; i l’ONU man
té que el flux de diners blanque
jats a tot el planeta és el 2,7% del
PIB mundial. Finalment, cal fer
referència als estudis de Friede
rich Schneider, del departament
d’Economia de la Universitat Jo
hannes Kepler a Linz i un dels
estudiosos més importants sobre
economies informals. Assegura
que als països de la UE aquest ti
pus de negocis van ser el 18,3%
del PIB europeu el 2015, i a Es
panya, el 18,2%, quan era el
18,6% el 2013.

Manuel Villoria, al llibre La
corrupción en España, ha escrit
que no hi ha una corrupció sistè
mica al país, d’aquella per la qual
un ciutadà ha de pagar suborns
per qualsevol tràmit, però sí que
hi ha corrupció política. A la ma
teixa obra s’assenyala que la cor
rupció s’ha desenvolupat sobre
tot en l’àmbit local (gairebé 600
dels 8.000 ajuntaments espa
nyols tenen escàndols d’aquest
tipus) i també en l’autonòmic,
però que en els últims deu anys
no n’hi ha hagut cap cas notable
al govern de la nació. I, en la ma
joria de vegades, té vinculació
amb la construcció. Un altre tre
ball coral d’experts publicada
pel Cercle d’Economia dóna una
altra xifra sorprenent: el nombre
d’habitatges construïts a Espa
nya el 2008 (l’any en què va es
clatar la crisi) va ser de 665.000,
superior a la suma d’Alemanya,
França i el Regne Unit. També hi
podem llegir com els ingressos
urbanístics van passar de ser el
23% dels ingressos no financers
de les administracions locals el
1992 a més del 31% el 2014: un
pastís molt desitjable.
Roberto Velasco, a Las cloacas
de la economía, situa els compor
taments corruptes en tres tipus
de qüestions: urbanisme, con
tractes públics i subvencions
concedides per les institucions,
una cosa en la qual coincideixen
gairebé tots els experts en la ma
tèria. Quins efectes té? En un al
tre llibre de diversos autors, In
vestigación criminal, es diu que
“la corrupció genera grans quan
titats de diner negre, opaques al
fisc i col∙locades en ocasions als
anomenats paradisos fiscals, que
incrementen l’economia sub
mergida, i es redueixen així de
forma important els ingressos
públics, la qual cosa, al seu torn,
es converteix en una càrrega
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Interior trasllada Luis Pineda
que coincidissin a Soto del Real am

Veïns incò

RAÚL MONTILLA
Barcelona

S

més fiscal substitutòria més im
portant per al conjunt dels con
tribuents”. O sigui, que el que no
paguen els corruptes, o el que
s’emporten, ho paguem entre
tots. Baltasar Garzón, a El fango,
assenyala que les xifres de la cor
rupció es “corresponen amb els
recursos sostrets al desenvolu
pament econòmic i social, a les
finances públiques i al benestar
dels ciutadans”.
Aquest ja és un efecte directe
sobre els espanyols: els diners de

Cinc llibres per a
un problema
La corrupción en España.
Ámbitos, causas y remedios
jurídicos
Diversos autors
Atelier; Barcelona, 2016
Diccionario de la corrupción
Francisco J. Castañón, Eva
Díez Arévalo, Joaquín Vidal
Nostrum; Madrid, 2016
Las cloacas de la economía
Roberto Velasco
Catarata; Madrid, 2012
El fango
Baltasar Garzón
Debate; Barcelona, 2015
Investigación criminal
Diversos autors
Lid Editorial; Madrid, 2015
la corrupció surten del circuit le
gal, no es destinen al bé comú i
som la resta que els substituïm.
Dels casos que han sortit a la
llum pública en els últims dos
anys es desprèn una altra deduc
ció, que posa en dubte la netedat
de les convocatòries públiques,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El cas Palau. Fèlix Millet, un dels

imputats del cas Palau, dirigintse
a l’audiència de Barcelona.

la qual cosa elimina la llibertat
de mercat. Així, la documentació
confiscada per la Fiscalia Anti
corrupció, Policia i Guàrdia Civil
assenyala que existeixen acords
previs a la contractació pública,
de manera que aquesta contrac
tació s’orienta cap al que paga el
suborn, per després convocar un
concurs a mida a canvi d’un
percentatge. A més, gairebé ine
xorablement, aquestes licitaci
ons pateixen després un sobre
cost addicional, que també
repercuteix en els pressupostos
públics. Això quan no parlem
d’altres obres que són inútils des
del punt de vista econòmic o so
cial, com els aeroports i estaci
ons que poblen la geografia his
pana, avui dia tancats o amb mí
nima utilització.
Tornem a consultar el treball
del Cercle d’Economia, on s’as
senyala que “els escàndols polí
tics deterioren significativament
la confiança que els ciutadans te
nen en les seves institucions po
lítiques”, i afegeix que “afecta el
creixement econòmic, distorsio
na la competència, altera la dis
tribució del poder econòmic i
n’afavoreix la concentració”. És
evident que, en el futur, qui es
crigui la història d’Espanya no
podrà obviar el fenomen de la
corrupció, que ha tingut un pa
per central en nomenaments,
destitucions i pactes polítics, i
que ha motivat fins i tot la des
aparició de partits, com Unió
Mallorquina. Aquesta corrupció
té un preu que ningú no pot ava
luar estadísticament, però del
qual es deriva una conseqüència:
la paguem entre tots.c

oto del Real és la pre
só de referència de
l’Audiència Nacional,
i derivat d’això dels
grans
delinqüents
econòmics. Un cercle que no sol
ser gaire ampli, la qual cosa fa
que entre els seus murs alguns
presos puguin reprendre velles
amistats, però també, de tant en
tant, es pot donar una altra situ
ació: la dels retrobaments des
agradables. Va passar fa uns
quants dies, quan Mario Conde
i Gerardo Díaz Ferran van topar
de cara amb Luis Pineda i Mi
guel Bernard. Els dos primers
deuen part de la seva experièn
cia a la presó a querelles inter
posades pels dos últims.
Suposadament, hi va arribar a
haver encreuament d’insults i
de desqualificacions entre els
quatre presos de coll blanc. La
tensió al pati, o camí d’ell, va ar
ribar fins i tot a posar en alerta
els funcionaris. Finalment
aquesta setmana Pineda, que va
exercir l’acusació popular en el
cas Banesto, va ser traslladat al
presidi d’Estremera: una presó
del segle XXI, també a Madrid,
amb una avinguda amb gespa i
una petita arbreda, així com pis
cina. I Bernad, que es va quere
llar contra l’expresident de la
CEOE per un crèdit a Miguel
Blesa, està allotjat a Navalcar
nero (Madrid IV).
El responsable de Manos
Limpias hauria estat el més per
judicat amb el canvi, ja que el
seu nou presidi és més antic, de
l’any 1992, i té de llarg bastant
més mala fama que els dos pri
mers.
I és que, sense redundar en
les característiques d’Estreme
ra, Soto del Real –el nom admi
nistratiu és menys glamurós:
Centre Penitenciari Madrid V–
té més de vint anys de vida, però
tot i així es continua conside
rant un dels centres penitencia
ris més moderns d’Espanya. Hi
prioritzen els espais diàfans
–un detall que no és fútil quan
s’està tancat– i, a més, està con

L’expresident de
la CEOE, resident
al mòdul 10, s’ha
convertit en un dels
presos de prestigi
siderada una de les presons
menys conflictives.
A més, Díaz Ferrán i Mario
Conde estan tancats al mòdul
10, el destinat als presos menys
problemàtics, on es pot estudiar
a distància (és on s’imparteixen
els cursos a través de la UNED),
i el mòdul que també es reserva
als penats que solen superar la
mitjana d’edat de la presó.
Allà –amb la seva televisió de
14 polzades– Díaz Ferran, que
compleix condemna des de fa
quatre anys, ha forjat el gran
prestigi presidiari de què gau
deix –com en el seu moment va

Conde a la presenta

La presó
Bárcenas, B
Francisco C

]Luis Bárcenas o

cisco Correa en e
moment també v
inquilins de la pr
Soto del Real, aix
Miguel Blesa, la r
dels quals amb D
Ferrán va desenc
la querella de Mi
Bernad. Ubicació
tual per a directe
televisió, des d’al
retransmetre l’in
presó, quan tenia
anys, de José Ma
Mateos mesos ab
morís. Però Soto
Real, precisamen
què és la presó re
cia de l’Audiènci
nal, també ha est
destinació de ter
(d’ETA i gihadist
com d’assassins q
els seus crims ha
a formar part de
ca més negra d’E
com ara Alfredo
conegut com l’as
la carta; o del pre
assassí d’Eva Bla
Ahmed Cheld, de
que el van extrad
de França.
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Parra troba bona companyia
en un programade gran densitat
blo Rus Broseta, un noma seguir.
ArabMoinsqu’un souffle, gt peine un
mouvementde Fair (2012) reapareix
la vella qfiesti6 de la mflsica ambun
XAVIERCESTER
BARCELONA
programa,mds o menys explicit al
darrere./,Es imprescindible con~iEnsemble
Intercontemporain
xer la trhgica histbria que l’inspira
PETIT
PALAU
28[~ABRIL
per gaudir-ne? Sigui com sigui, una
escriptura rods esporgada permet
a celebraci6 que el Palau desplegar un convincent dihleg ende la M6sica (i tamb6 tre la flauta i el conjunt. Mdsben dit,
L’Auditori) dedica a l’obra flautes, perqu~des del flautl fins a la
d’Hbctor Parra no podia flauta baixa Parra crea un descens
deixar de comptar amb el dramhtic impecablement defensat
formidable Ensemble Interconper Sophie Cherrier, ben agombolatemporain. No debades el conjunt
da pel, s seus companys.
francbs ha estrenat diverses peces
L’Eclipse (1999) de Yah Maresz
del compositorcatalh. A mds, la for- va ser l’aportaci6 menysinteressant
maci6 va ser creada per Pierre Bou- del concert. Per contra, Death of
lez, corn FIB.CAMamb el qual Par- light/Lightofdeath 0998) de Jonara est~ vinculat. I justament una than Harvey, un dels mestres de
partitura del fa pocs mesos desapa- Parra, va suposar una experi~ncia
regut Boulez, D6rive ¯ (1984), una apassionant, arab els sees contrasobra de sonoritats depurades i sinu- tos entre agitaci6 i quietud exthtioses, va servir de petit respir enmig ca i les seves textures hipnbtiques.
d’un programa de gran densitat.
E1 trasllat del concert al Petit Palau
Parra obria i tancava la sessi6.
i les desercions a la mitja part van
Sirrt die Sekunde (2008) va aclapa- ser una nova prova que a la mflsica
rar per l’acumulacidde plans i la hi- contemporhnia (o a una determinaperactivitat instrumental, vorejant, da part) encara li costa sortir dels
si no superant, el llindar de la satu- cenacles habituals. Esclar que un
raci6 de l’espai sonor, en un discurs concert corn aquest no encaixa en
complexque no va intimidar l’equip les experi~ncies megaguais queens
de virtuosos que ~s l’Ensemble In- ven el m~rqueting de les nostres
tercontemporain, dirigit amb fergrans institucions musicals. Encara
mesa pel jove director valencih Pa- hi ha molta feina per fer. ~
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Cuenca de su obra coral Breathing sobre unos poemasdel artista Jaume Plensa ha sido un
punto de inflexi6n en la exigua
presencia de la mf~sica de este
compositor en Espafia que tiene
a Chopin, Rachmaninovy Scriabin comosus referentes en piano y a Mahler y Wagnera nivel
compositivo.
Amantetambi6n del barroco,
es capaz de evolucionar desde Vivaldi y Heandel--dos de sus referentes-- para crear Hypermusic
Prologue, la que fue su primera
6pera en 2009 con un espiritu
rompedor."Le encargu6 el libreto a la fisica Lissa Randall pop
que queria aplicar su teoria de la
quinta dimensi6n y trabajar con
la voz hasta deformarla. Para mi
era un estimulo", comenta. Hijo
de una profesora de literatura y
de un fisico te6rico, asegura que
la divisi6n de las humanidadesy
la ciencia es un error. Y experiEl m,’,sico
Hdctor
Parra,frenteal Palau
dela M,’,sica./ CARLES
RIBAS
menta con su mOsica la mezcla
de principios fisicos, comoel de
las ondas gravitatorias.
Parra ha sido el compositor
invitado pot el Palau y el Auditori en sus respectivos programas
de mflsica contempor~ineaen esta temporada.En el Palau, Parra
H6ctorParra, compositorresidente del Palauy el Auditori,
ha coordinadoel concierto de la
sostiene que la educaci6nmusical deberiaser obligatoria
Ensemble Intercontemporain,
del pasado jueves, que adem~ts
fue en homenajea su fundador,
BLANCA
CIA, Barcelona musical qued6 relegado al plano ta que se estableci6 en Paris, en Pierre Boulez, fallecido el pasaNadam~islejos de 1o que ocurre m/ts emocional. Nosotros somos 2002. Yes en esa ciudad donde do mes de enero y uno de sus
en la actualidad en Espafia, para m~is mflsicos cuando nacemos, su carrera musical ha pivotado. referentes, comotambidn1o hart
H6ctor Parra, compositor resisido Carles Guinovart y Jonano somos entes hablantes. Con Autorde cineo sinfonias, la filtidente del Palau de la Mfisicay el una educaci6n musical, la gente made elias, Wilde, con el sello
than Harvey. La EnsembleInterAuditori de Barcelona y uno de seria m~.s inteligente". Parra esc6nico de Calixto Bieito, tiene contemporaines una de las forlos nombres internacionales de (Barcelona, 1976) estudi6 en
una mayor proyecci6n fuera de macionesm~is importantes de la
la creaci6n musical contemporfi- Conservatorio de MOsicade Bar- Espafia: "Especialmente en Ale- mflsica contemporfinea --se la
nea, la educaci6n musical debe- celona y complet6 su formaci6n mania que es donde soy mils co- equiparaal nivel de la Filarm6niria set obligatoria. Est~iconvenci- en el Instituto de Investigaci6ny nocido. He desarrollado mi ca- ca de Berlin en la chisica y en
do que hay una parte emocional Coordinaci6n Acflstica/MOsica rrera mils fuera y tal vez sea nor- el Palau interpret6 un programa
que sin la mflsica no se desarro- (IRCAM),del que ahora es profe- mal aunquecreo que aqui he sique empez6y concluy6 con dos
do un poco arrinconado durante de las creaciones de Parra: Sirrt
lla: "Hacecien mil afios, la mfisi- sor, y la universidad de Paris.
ca y lenguaje estaban unificados.
E1 compositor fue una de las un tiempo", explica. Sin embar- die Sekunde. Sinfonia de cdmara
Despu~sse fueron disociando y voces del coro Jove del Palau de go, la invitaci6n del Palau y el nftmero3 y Moinsqu’unsouffld, ~
se impusoel lenguaje verbal y el la MOsicadurante seis afios has- Auditori y el 6xito reciente en peine un mouvementde I’air.

Mtisica a trav6s del espacio

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Se lamenta de lo que califica
"marginaci6n" de la mflsica, en
general, y de la contemporfinea
en particular. "Entiendo que el
lenguaje musical vanguardista
necesita un tiempopara set asumidopot el gran pflblico, sobre
todo con unas generaciones a las
que se les ha impuesto desde los
massmedia la mfisica pop que se
limita a patrones que se repiten.
A mi me gusta experimentar y lo
he hecho con muchas mflsicas
diferentes, incluido el heavymetal y tambi6n pas6 mi etapa con
el rock and roll cuandoera adolescente". Esa falta de creatividad musical cree que conduce al
fin de los grandes compositores
yes el origen del problema que
tienen los autores contempor~neos: "Todose hace muydificil si
el pfiblico consumidorse queda
con el pop". Dice que hoy por
hoyel p~tblicoquellega a la mflsica contempor~inea 1o hace no
por formaci6n musical, sino a
travds de la ciencia.
Las composiciones de Parra
se podr/tn escuchar hoy en el Auditori de la manode la Ensemble
Recherche,una formaci6nde c~tmaraque interpretar~i una selecci6n de sus obras comoStress
Tensory Early Life.
Inscape, el proyecto mils singular del compositoren el Auditori, no se ver~ hasta 2018: "Es
una composici6npara la orquesta entera, la ensembley la dectr6nica que serfi un viaje intergal/tctico para el pflblico. Con
mfisicos situados en todas las
partes de la sala, algunosliteralmente suspendidos. Es un trabajo basadoen las teorias del astrofisico Jean-Pierre Luminetsobre
los agujeros negros, naremos
viajar el sonidopor toda la sala y
con la electr6nica crearemosilusiones sonoras cercanas a viajar
a trav6s de un agujero negro. Serfi una locura de media hora, un
viaje alucinante".
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El Teatre Principal acollirà un recital
amb el cor Geriona i la coral Gaia
 Les primeres presentaran diumenge el seu segon CD, «Instants», acompanyades de les veus de les olotines
DIARI DE GIRONA

COR GAIA

CÈLIA ROCA | OLOT

el cor Geriona presenta Instants, el
seu segon CD en un recital que tindrà lloc diumenge al Teatre Principal. en aquest treball les seves
components mostren més experiència i maduresa però amb la
mateixa il·lusió per emocionar, vibrar i somriure. actuaran acompanyades del Cor Juvenil Gaia d'Olot.
Cor Geriona va néixer el 2001 i
actualment està format per disset
noies d'entre disset i vint-i-set anys.
la direcció és a càrrec d’imma
Pascual. el 2013 la formació va ser
una dels nou ﬁnalistes en el càsting
de la producció musical de Tv3 Oh
Happy Day, escollida d’entre més
de 40 cors de màxim nivell de tot
Catalunya. el febrer del 2014, el cor
enregistra el seu primer CD La
Veu Feta Emoció amb la discogràﬁca Música Global. a partir d'aquí
comença la gira de febrer a novembre per les diferents ciutats i festivals de Catalunya. Per la seva

Foto de família del cor Geriona.

banda, el Cor Juvenil Gaia és una
entitat olotina que neix l’any 2003
per iniciativa d’Harmonia escola de
Música, amb l’objectiu d’estudiar i
interpretar la música coral, a més de
promoure’n la difusió.
la direcció, ﬁns a l’any 2009, va
anar càrrec de Joan asín i posteriorment d’edgar basiana. Des del

Les integrants del cor olotí Gaia.

2012 torna a estar en mans de Joan
asín. les activitats habituals de la
Coral Gaia són les participacions en
concerts per diversos indrets de Catalunya, concerts benèﬁcs i col·laboracions amb centres o entitats.
Cal destacar de l’historial de la Coral la seva participació en el concert
de l’obra Carmina burana i re-

quiem de Fauré, a l’auditori Palau
de Congressos de Girona i al Palau
de la Música amb motiu del primer
Festival de Cant Coral infantil i Juvenil de Catalunya.
També es va realitzar un intercanvi musicocultural amb la Coral
Domino d’Opava de la república
Txeca i va intervenir en el Projecte

Teràpia en Companyia del grup
Teràpia de shock. actualment, la
coral està formada per 16 cantaires
(des de fa dos cursos, nois també)
d’edats compreses entre 12 i 20
anys. És membre de la Federació
Catalana d’entitats Corals i forma
família coral amb el Cantabile Cor
de Cambra.
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TV3
Telenotícies Migdia (29-4-2016)
Informació del concert de l’Ensemble Intercontemporain al Petit Palau, de dijous 28 d’abril
(Palau 100 Constel·lació) en què es van interpretar dues obres d’Hèctor Parra, compositor
convidat del Palau de la Música aquesta temporada. La peça inclou un reportatge sobre la tasca
d’Hèctor Parra a l’IRCAM de París, on és professor, amb declaracions seves.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia29042016/video/5598095/

Canal 3/24
Telenotícies (29-4-2016)
Reportatge sobre la tasca d’Hèctor Parra, compositor convidat al Palau de la Música
Catalana i de l’Auditori de Barcelona aquesta temporada, a l’IRCAM de París, sentre on
és professor. La peça inclou declaracions del compositor.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/hector-parra-compositor-convidat-alauditori-i-el-palau-de-la-musica/video/5598075/

TV3
Telenotícies Vespre (edició cap de setmana)
1-5-2016
L’agenda de la setmana inclou el concert de l’Orfeó Català de diumenge 8 de maig, amb
què s’inicia la celebració del 125è aniversari del cor (minut 39:58).
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-cap-de-setmanavespre-01052016/video/5598640/

