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Art
TERESA SESÉ

LES CABANES DE PEDRA SECA DE JORDI FULLA.

Refugi de pastors i agricultors, les construccions de pedra seca són font d’inspiració per al pintor Jordi Fulla (Igualada,
1967), que a Llindar i celístia transforma
en màgics espais d’intimitat.
CAN FRAMIS. DE L’11/II AL 16/VI

L’UNIVERS PLÀSTIC DE LLENA, AL PALAU. Senyals
de fum des d’un subsòl és el títol de l’exposició amb què Antoni Llena respon a la invitació del Palau de la Música a exposar a
les seves sales. Un centenar de dibuixos
inèdits i una escultura.
PALAU DE LA MÚSICA. DEL 13/II AL 19/III

L’ÈPOCA DAURADA DE CADAQUÉS. Des del seu

estudi-residència a la fàbrica de sardines
(on va viure entre el 1985 i el 1991), Arranz-Bravo va ser un dels catalitzadors de
la comunitat artística de Cadaqués, on van
recalar Marcel Duchamp, Richard Hamil-

ton, John Cage, Merce Cunningham, Diether Roth o Dalí. L’exposició recrea aquell
ambient internacional.
FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO. L’HOSPITALET. 14/II -5/V

LINA BO BARDI DIBUIXA. La Fundació Miró
s’acosta a la figura de Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992), una de les
arquitectes més importants del segle XX,
a través dels seus dibuixos, un mitjà
expressiu que il·lustra el seu ric pensament.
FUNDACIÓ MIRÓ. DEL 15/II AL 26/V

GRAN BERMEJO AL MNAC. Bartolomé Berme-

jo va ser una de les personalitats més fascinants del panorama artístic de la segona
meitat del segle XV. Un pintor virtuós i de
personalitat acusada que captivarà els visitants del MNAC com abans va fer al Museu del Prado, on l’exposició que ara arriba a Barcelona va ser vista per
100.000 persones.
MNAC. DEL 15/II AL 19/V

shall estaran acompaPAÍS: España
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Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

EL QUE SUMA LONDON PHIL + JAVIER PERIANES.

Un dels moments cabdals del cicle BCN
Clàssics: la London Philharmonic dirigida
per Juanjo Mena, una de les batutes espanyoles amb més reconeixement internacional, i amb Javier Perianes de solista. El
pianista andalús, artista de l’any 2019 als
International Classic Music Awards, acaba de tornar d’una gira pels EUA, i interpretarà el Concert número 3 de Beethoven. I la formació britànica que va gravar
la banda sonora d’El senyor dels anells retrà homenatge a Ferran Sor amb l’obertura del ballet Alphonse et Léonore ou
l’amant peintre, i es lliurarà a la Simfonia
número 39 de Mozart.
16/II. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

RAFAEL PAYARE AMB L’OBC A ‘VIDA D’HEROI’. El

director veneçolà, que va ser alumne de
Fernando Abreu, i assistent d’Abbado i
Maazel, es posa al capdavant de la Simfò-

Teatre
nica de Barcelona i Nacional de Catalunya
per a l’apoteòsic –i autobiogràfic– poema
simfònic de Richard Strauss. El programa
es completa amb Mort i transfiguració, del
mateix autor, i amb l’última obra de l’hongarès Peter Eötvös, un plor simfònic per la
mort de tants i tants refugiats a la Mediterrània.
DEL 15 AL 17/II. L’AUDITORI

QUINA MÀ DE BALLARINS CATALANS QUE HI HA
PEL MÓN. La Temporada BBVA de Dansa

acull a Terrassa una altra gala amb què
donar a conèixer el talent català que balla
en companyies europees, en aquest cas a
Lüneburg, Leipzig (Alemanya), el Ballet
Nacional de Noruega, el de Moràvia i Silèsia, o el Balletto del Sud, a Itàlia. Oferiran
clàssics de Petipa o Agrippina Vaganova,
però també peces contemporànies, algunes de les quals pròpies, com la de Jaume
Costa sobre música de Philip Glass o les
de Júlia Cortés i Francesc Fernández.
16 I 17/II. CENTRE CULTURAL TERRASSA

JUSTO BARRAN
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33 Rosalía, durant la seva actuació als últims premis Goya.
una religió ortodoxa. Però no hi ha
església que no hagi sigut fundada
per un heretge, per un cismàtic. ¿És
Rosalía una flamenca o un invent del
mercat? Potser les identitats siguin el
gran invent del mercat dels himnes, i
en el fons un no és flamenc, ni és espanyol, ni és català, ni és xarnego, ni
és de Sant Adrià, ni és res més que un
mateix, un no és sinó el que li passa i
el que sent. Una identitat és un pacte
que algú ha firmat en nom de d’altres sense preguntar-los.
A Rosalía se li veu que és flamenca igual com se li veu que és humana. Està en la seva naturalesa. Producte de mil barreges, contínuament en evolució i sempre a un pas
de l’extinció, pertany a l’espècie. Tota la història està escrita a la vora
del precipici. Cada línia és un límit.

¿Rosalía és flamenca
o un invent del mercat?
Potser les identitats
són el gran invent
La idea d’apropiació
cultural no deixa de
ser una altra modalitat
de nacionalisme

Rosalía no serà flamenca perquè
ella formi part del flamenc, sinó
perquè el flamenc forma part d’ella.
És en el més profund del seu ésser
com el somriure del senyor Troncoso va penetrar a matadegolla un
grapat de gent de la meva edat i
temps.

Los Chunguitos a poc a poc
Ja dic, mai l’havia vist, i menys en
directe, i aquesta setmana la vaig
veure a la tele, als Goya, cantant per
Los Chunguitos, a poc a poc, sense
rumba, una altra vegada amb
aquest sentimentalisme de cançó
dramàtica per a pel·lícula d’Almodóvar. Rosalía era gran tan diminuta, com una increïble cantaora minvant, vestida de vermell el mateix

que Dante al seu retrat, desapareixent a l’infern escarlata del seu vestit, de l’escenari, dels llums. Allò
semblava un cercle darrer a què ha
vorejat la redempció. I allà Rosalía
cremava en la condemna dels qui
han renunciat als gèneres, amb la
supèrbia de les que saben que ni el
diable està de la seva part, tret de
milions d’ànimes en pena que esperen àvides una cosa diferent, perquè només el que és diferent ens salva, perquè només el que és diferent
és com cadascun de nosaltres.
Rosalía cantant-li Me quedo contigo a qui la vulgui seguir, i cromant
la seva veu amb accent del sud per
transformar en abdicació el que a
Los Chunguitos era ruptura (cada
generació perd la guerra a la seva
manera). I el cor juvenil de l’Orfeó
Català, surant com flames darrere
d’ella, l’acompanyava des dels orígens de la música, amb en aquestes
caigudes en picat de les velles polifonies de Dufay escrites quan encara ningú havia fet la volta al món.
Rosalía, la cantant de trap, vista
per algú que es va quedar cantant
cançons de la Trapera. Això sí que
és apropiacionisme: opinar del que
és nou. ¿Recorden aquella estàtua
del Moscòfor, de la Grècia arcaica?
Representa una persona amb un vedell sobre les espatlles. Probablement el porta al sacrifici. Quan els
cristians van fundar la seva iconografia van esculpir sobre aquesta
obra la figura del Bon Pastor.
La idea d’apropiació cultural és
una altra forma de nacionalisme.
La por de perdre el poc que hi ha
només se supera tenint molt. Rosalía és molt. Al voltant revolen
tots els fantasmes que no s’atreveixen a sortir a la llum del dia. Una
nova desfilada d’exclosos: gestos
reprotxables, roba d’encants, maneres de parlar, gent de la qual la
cultura no ha volgut apropiar-se
per pur classisme. Rosalía ens recorda que siguem on siguem sempre estarem equivocats. I que per
això són tan necessàries les veritats alienes. H

RICARD CUGAT

FESTA D’INAUGURACIÓ

La rua d’El Ingenio
s’apropia de la Rambla
b L’emblemàtica botiga

reobre, després de l’etapa
com El Rey de la Magia
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Capgrossos, personatges emmascarats o amb abillaments de tota mena es van fer ahir amos del tram
central de la Rambla de Barcelona,
amb una cercavila inaugural de
l’emblemàtic El Ingenio. L’equip
que s’ha fet càrrec de la botiga del
carrer de Rauric, encapçalat per
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JAVIER

‘Me quedo contigo’
es del cap de Gata fins a
Errenteria, s’ha de veure
com està la gent amb Rosalía. La cantant que va
trobar Grammys d’or a la festa de
tot el que brilla (que li preguntin a
Tom Waits a l’última dels Coen què
passa quan aquestes llavors apareixen), la cantaora del Baix Llobregat a
qui retreuen apropiar-se del que és
seu, ja que al cap i a la fi el que posa
en joc és la seva veu, el pensament,
la cara, el sentir, la carrera. No farà
ni dos mesos els companys de la redacció em van preguntar si sabria
que escriure sobre Rosalía, i els vaig
dir la veritat, que no tenia ni idea de
qui era. Però ¡si jo encara ploro la
mort de Janis Joplin! Però si visc
convençut que la novel·la gràfica va
deixar d’avançar des del políptic de
l’Adoració de l’anyell místic, dels Van
Eyck. Però si salta a la vista que dels
quatre Evangelis en sobren dos, que
Mateu i Lluc no fan més que tirar de
veta de Marc. Rosalía anava més
ràpid que jo, per descomptat; però
després vaig veure que anava més
ràpid que tot el que és vell.
Picades de mans de tango a la nit
del polígon, pantalons de xandall i
gorreta de beisbol, anells (grillons
d’oripell), melodia de copla antiga
en color digital, onirisme explícit
com a Recuerda d’Alfred Hitchcok, el
cargol d’Estrellita Castro arrossegant-se pel ciment de l’aparcament.
El purisme no existeix. És la religió
dels qui arriben tard. Al flamenc ha
passat amb Antonio Mairena. Ningú
com ell va buscar els cants de casa a
casa, els va atresorar, els va cantar
com creia que sempre es va fer i va
deixar clar que així era, tot i que mai
hagués sigut així. Perquè un artista
no és més que algú convençut que el
món és al seu cap i a sobre és capaç
de demostrar-ho.
Al flamenc de Mairena es va agafar el purisme per existir igual que

el Periódico

Lluís Sala, i en col·laboració amb
l’Associació Kamerino de l’Enginy,
va dedicar la rua «a la memòria
històrica del mític establiment centenari», segons deia la invitació.
A l’acte va estar present fins i tot
El Sol de Comediants, que va ser
confeccionat als tallers de la botiga
fa mig segle. Aquesta és la segona
resurrecció d’El Ingenio, que va desaparèixer durant un temps el
2016, quan la seva propietària, Rosa
Cardona, va haver de tancar, després d’una etapa transformat en El
Rey de la Magia. H

33 Moment de la cercavila celebrada amb motiu de la reobertura de la botiga El Ingenio, ahir.
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Ponel Coraz6n

Igartiburu

Rosalia y Jesfis,
nos quedamos con ellos
Decfa John Ford que "hablas correctamente cuando tu lengua
puede transmitir el mensajede tu
eoraz6n’i Es una frase que utilizo
mud~oeuandoimparto talleres de
comunieaci6nefeetiva a personas
que tienen difieultad para hablar
en pfiblieo. Exponeruna idea, un
proyecto, ante una gran audiencia
no siempre resulta c6modopara
todos. De hecho, hablar en pdblico es una de las activldades que
mrs estr6s produce a un 75%de
los que 1o hacen. Las reacciones
ffsicas a una exposici6nante la audiencia pasan por la sudoraci6n,
palpitaciones rgtpidas, bloqueo
mental, paralizaci6n corporal y un
sinffn de sensaciones que dejan
al orador totalmente impotente
e incapaz de llevar a cabo su prop6sito, impuesto en la mayoriade
las ocasiones. Pero, comodecia al
principio y aprovechandolas palabras del gran cineasta, cuando
hablas desde la emoci6n,llegas a
la emoci6n. Yeso, puede con todo
o casi todo.
Cierto es que no hemospracticado en exceso esa via de relatar
aplicada la herramientam~tsfitil
en la comunicaci6n, solo queda
observar el resultado del alcance
de este canal. Nosiempre llegaremos a toda la audiencia, pero
nuestra verdad y contra eso no hay discurso impecable que pueda.
Las palabras de Jesfis Vidal al recoger
su Goya salieron del coraz6n. Como61
mismoha confesado, "se dej6 llevar’. Y
segfin pudimossentiI; ese dejm~ellevar
lo encamin6 a nuestra emoci6n para

agradecerla sensaci6n de sentimosvivos.
Nadie ni nada puede con una verdad
que se respiea desde el segundo uno.
C011 una presencia generosay Ull [ono de
voz que conecta. Noes necesarlo que sea
perfecto, solo honesto. Nuestro sistema
receptivo detecta ese "algo" con 1o que
nos sentimos identificados y ahi surge

la ehispa de la conexi6n.Es la resonaneia que se produce euando
ambas partes haeen uno graeias
a una vibraci6n eom(~n yen la
misma longitud de onda. Cuanto
mils universal sea ese canal, a
mils llegamos con nuestro mensaje. Unode esos canales m~universal es la mfisica. Y una vezmAs,
el escenariode la fiesta de nuestro
cine ha dado muestra de ello.
Nadie ha quedado indiferente
ante la aetuaei6n de Rosalia los
premiosGoyade este afio. La eatalana no estaba sola defendiendo
todo un elAsieo de Los Chunguitos y el CoroJoven del Orfe6nCatalan hizo el resto para eautivar a
la audiencia. ’Me quedo contigo’
lleg6 paraquedarsey vayasi "se
qued6" con nosotros. Un arreglo musical de un grande como
es Bernat Vivancos, profesor de
la Escuela Superior de M~sieade
composici6n, que nos ha hecho
conectar inmediatamente con
la emociOn.Eso se eonsigue haciendo algo mfigieo y original que
llega desde la esencia. Mdsieade
calidad que cala y nos arrastra
hasta un sentir flsico y animico diflcfl de olvidar. Noes solamente el q@,sino el desde d6nde
emites tu mensaje. Conel poso de
aceptar qui6n y qu6 eres cuando
exponesy te ex~pones.Noes tarea
fAcil porque desde nifios nos hemosexigido demasiado. Pero ~y si cambiamos
la actitud en ese instante? Seguro que
merecela pena.

Siguea Anneen su Twitter ~’ @anneigartiburu
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El furer i la cotitzada artista fan vibrar el públic de la Bayerische Staatsoper amb el seu muntatge de ‘Karl V’ de Krenek

Padrissa-Cabellut, ha nascut un tàndem
ESCENARIS
Maricel Chavarría
Munic

Ha nascut un tàndem estel·lar. Lita
Cabellut i Carlus Padrissa ahir van fer
aixecar de les cadires el públic de la
Bayerische Staatsoper de Munic de
les seves cadires amb l’adaptació de
Karl V, l’òpera d’Ernst Krenek (Viena, 1900-Califòrnia, 1991) sobre l’emperador en el regne del qual no es
ponia mai el sol. Aquesta òpera es
va estrenar primer a Barcelona –uns
passatges a piano al Palau de la Música–, dos anys abans que la posada
de llarg a Praga, el 1938.
La cotitzada pintora establerta a
Holanda col·labora per segona vegada amb el furer Carlus Padrissa, però
ara entrant de ple en la concepció de
l’escena brindant una quinzena de teles, la videocreació que màgicament
dialoga amb les seves pintures, el vestuari i la il·luminació.
El director del teatre de Munic,
aquella plaça que no escatima mai en
mitjans, no es podia creure el que veia
en el cinquè muntatge que encarrega
a La Fura dels Baus. Tretze minuts
d’aplaudiments i bravos finals
corroboraven l’èxit. Recordem que
aquesta òpera, la primera dodecafònica de la història, explica les memòriesilesculpesdeCarlesValfinaldels
seus dies.
Cabellut i Padrissa aconsegueixen
transmetre en la posada en escena les

.

Una de les impactants escenes creades per Lita Cabellud

impressions viscerals i poètiques
d’aquestes vivències d’un monarca
educat sota la influència de l’humanisme d’Erasme. Parlem de l’emperador del sacre imperi romanogermànic (del 1520 al 1558).
“Amb aquella ètica i qualitats humanes va haver de governar en momentsenquèlaimprudència,lahistèria,lainculturailabrutalitatestavena
l’ordredeldia”,comentaunaexcitada
Cabellut just abans de la première. El
que va acabar de convence-la per a
aquesta col·laboració va ser que Padrissa també volgués representar els
desastres de les guerres actuals. “Perquè estem immunitzats amb el passa’m la sal mentre a la pantalla el mar
escup immigrants”, diu la pintora.
El treball d’en Carlus i la Lita entronca amb el calidoscopi que va triar
Kremek –autor de la lletra i la música– 80 anys enrere per retratar les vivències i últimes angoixes del monarca. Padrissa, que omple l’escena de
miralls en què l’emperador es reflecteix, parteix d’aquell moment decisiu
en què Erasme sap que Carles V, a qui
coneixalacortdeBèlgica,esdevindrà
el monarca més poderós del seu
temps. L’hereu té tan sols 16 anys bé
es mereix un breu tractat d’educació
política.
“La d’Erasme és una obra que coincideix en el temps amb la Utopia de
ThomasMoreiElPríncepdeMaquiavel”,assenyalaPadrissa.L’erasmisme
protestava contra els abusos i defensava una reforma dels regnes, de l’Església i de l’home. Dos anys després,

Carles V autoritzava Magalhães a
portar a terme la gran gesta: fer la volta al món, que va despertar en ell una
ànsia de globalitzar l’humanisme.
Aquest muntatge en clarobscurs
comença amb una Anunciació de Ticià i després pica l’ullet a Michelangelo, amb acròbates ascendint al cel, i
referències al Bosch. El vestuari sideral converteix les puntes de la corona de Carles V en una cresta punk
que porta el meravellós baríton danès
Bo Skovhus. Per la seva part, Joana
la Boja, la mare del rei, porta com
a abillament els ossos que sempre

El públic de Munic dedica
13 minuts d’aplaudiments
amb merescuts bravos
a l’apoteòsic treball
de La Fura
carregava del seu marit, Felip el Bell.
“Vull presentar la brutalitat d’una
manera bonica, perquè a la bellesa
no ens podrem fer mai immunes”, diu
la Lita. Aquest és el poder de l’art,
quan és rotund i honest. Aquesta òpera toca temes com la violació com a
arma de guerra i el radicalisme, germà de la por.
Com a brindis final, un record per a
l’enyoratperiodistaCésarLópezRossell, a qui una de les sopranos de la
vetllada dedica una de les seves cançons preferides, de Serrat.

No estudiïs
anglès.
*Places limitades

Parla, canta,
viu en anglès...
and enjoy!
MATR
GRATUÍCULA
ÏTA*
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Ambiciosa recuperació d’una òpera del segle XX

La Fura corona

‘Karl V’
La companyia suma al seu equip
la pintora Lita Cabellut per dibuixar
un impressionant retrat de l’emperador
L’estrena, avui a l’òpera de Munic,
està dedicada a César López Rosell,
enyorat crític d’EL PERIÓDICO
MARTA CERVERA
MUNIC

L

ita Cabellut, cotitzada pintora espanyola, s’ha integrat a l’equip de l’agosarat
Carlus Padrissa de La Fura
dels Baus per descobrir un nou món
amb Karl V, una òpera poc coneguda
d’Ernst Krenek (Viena, 1900 - Palm
Springs, 1991) que avui s’estrena a
l’Òpera Estatal de Munic. El seu protagonista, com indica el títol, és Carles I d’Espanya i V d’Alemanya, l’home més poderós de la seva època a
l’imperi del qual el sol mai es ponia.
Acostumada a pintar sobre tela, ha
disfrutat donant llibertat a la seva
imaginació en un gran escenari.
Tot i que Krenek va estrenar l’òpera a Praga el 1938, dos anys abans
havia presentat una part de la seva
obra al Palau de la Música. «A Barcelona va donar a conèixer les precioses peces que canten dos dels personatges femenins, Isabel i Leonor. Va
ser només amb acompanyament de
piano, aprofitant un simposi de música contemporània organitzat per
Pau Casals», recorda Padrissa, encantat del tàndem que forma amb Cabellut. «És magnífica. Fa màgia amb la
llum. He après molt amb ella», afirma el director escènic.
Aquest mateix entusiasme es
transmet en les paraules de la pintora cap al seu partenaire en aquesta
aventura. «Carlus [Padrissa] em va
donar llibertat total per crear, ha
confiat plenament en mi i el resultat és brutal. Soc molt exigent i perfeccionista, vull que les coses siguin
de veritat, cal sentir que venen del
soterrani. M’ha sorprès veure com
tot això que he creat i que ja és independent de les meves intencions ha
cobrat identitat pròpia i aconsegueix commoure’m. ¡Una cosa molt

Carlus Padrissa
DIRECTOR TEATRAL

«Krenek va donar
a conèixer a BCN
algunes de les
peces que canten
els personatges
femenins»
Lita Cabellut
PINTORA

«M’ha sorprès veure
com tot el que he creat
i que és independent
de les meves
intencions
ha pres vida»

difícil!». La primera vegada que va
veure l’òpera de principi a final, va
plorar d’emoció. «¡És com si els
meus quadros tinguessin vida!», exclama la pintora gitana que ha captivat el món amb els seus retrats. Ha
utilitzat l’escenari com si es tractés
d’una gran tela. «Més que compondre l’escena, l’he pintada perquè
l’espectacle és molt visual». Cabellut, que ja va treballar amb Padrissa a El setge de Corint, de Rossini a la
ciutat italiana de Pesaro fa dos anys,
s’ha encarregat de l’escenografia, el
vestuari i les videoprojeccions.
Tot i que el protagonista de
l’obra és una figura històrica llunyana, els seus dilemes són plenament actuals. La batalla pel poder i
els seus dubtes com a ésser humà
no han canviat tant. «Carles V va
ser un home humanista, seguidor
de les idees d’Erasme de Rotterdam. El seu principal enemic, el rei
francès Francesc I, tenia més present el llibre El príncep de Maquivel.
Per a ell, com per a molts dirigents
d’avui, el fi justificava els mitjans,
no dubtaria a enganyar a base de fake news», assenyala Padrissa. Però el
seu enfrontament és un dels temes
que marquen Karl V, la primera òpera dodecafònica, avui poc coneguda.
«Va ser prohibida pels nazis, que
consideraven que la música moderna serialista era degenerada», recorda el director d’escena. Sens dubte,
va ser una òpera avançada per al seu
temps, en què la partitura i el cant
combinaven amb la pantomima, el
cine i el teatre parlat.
/ Composta entre el 1931 i el 1933, l’obra
de Krenek, autor tant de la música
com del llibret, arrenca amb Carles V
(interpretat aquí pel baríton Bo Skovus) poc abans d’enfrontar-se a la
mort en el seu retir del monestir
de Yuste. Allà, davant del seu confessor, anirà recordant escenes i
personatges clau de la seva vida. A
més del seu rival Francesc I, rei de
França, hi apareixen la seva germana Elionor d’Àustria i el seu
germà Ferran I, la seva mare Joana
de Castella (Joana La boja), la seva
dona Isabel de Portugal, Martí Luter, el papa Climent VII i Solimà el
Magnífic, el gran sultà otomà que
va arribar a les portes de Viena
amb el seu exèrcit.
L’escenografia, plena de simbolisme i de miralls, reflecteix aquest es-

EN EL MOMENT DE LA SEVA MORT

EL SOMNI DE L’EMPERADOR Una escena de l’òpera ‘Karl V’.

in memoriam
HOMENATGE EMOTIU

Honrar César, el d’aquest
diari i també l’històric
Carlus Padrissa ha
volgut dedicar l’estrena d’aquesta ambiciosa producció de Karl V
a l’Òpera de Munic a
l’enyorat periodista i
crític musical d’EL
PERIÓDICO, César López Rosell, mort sobtadament l’estiu passat.
El 2017, López Rosell es va traslladar a
la ciutat italiana de Pesaro per
anar a l’estrena de la primera
col·laboració entre La Fura i la pintora Lita Cabellut i es va mostrar
encantat amb el resultat. Va ser
llavors quan Padrissa i López Rosell van conversar llargament sobre l’orientació d’aquest muntatge. «Amb César vam tenir llargues
hores de conversa sobre aquest

projecte. Per aquesta
raó tenia moltes ganes
de dedicar-li», afirma
Padrissa. El fet que a
l’emperador Carles V
l’anomenessin el Cèsar
ha acabat sent una picada d’ullet del destí
que finalment ha desembocat en aquest homenatge que La Fura
dedica al crític.
Per això és inevitable pensar
que a qui va ser responsable d’Espectacles d’aquest diari durant
dècades, i més tard crític musical
i teatral, li hauria agradat disfrutar de la producció al costat de la
seva fidel companya Esperanza
Navarrete. Ella sí que serà avui a
Munic en honor al César, el seu i
el d’aquest diari.
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Camin
amb lli

A

rticle 62
va ensen
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tal és bàsic per
tristesa ni am
poc, una dama
del barri, em v
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car des d’un a
però sonava pr
plicava que de
nia mental am
funt marit, per
talàs d’ell no t
afegir: «una co
del record i un
fisticat, el de l’
Allò em va s
ma per a un a
te va dir... Mi
després del m
setmana.
Tercer lloc.
mú, escrita i d
Mäkelä. Una b
bre les diferèn
fecta resolució
Segon lloc.
ders (Rosa del
il·lustrat per I
ta recopilació
tre t’atrapa, t

tat entre la vigília i el son o el deliri,
una zona en què el concepte del
temps es dilueix i tot és possible. En
aquest estat, al final de la seva vida, i
quan la mort és pròxima, arrenca el
primer acte.
La guerra, la falta d’humanisme,
els murs físics i mentals apareixen
en aquest muntatge, que també
parla dels efectes de la globalització, la primera pedra de la qual es
va posar gràcies al fet que Carles V
va sufragar la primera expedició
que va fer la volta al món de Magalhanes. Aquest concepte esfèric
del planeta inspira algunes de les
imatges més espectaculars de la
producció, en què, més enllà dels
cantants i l’orquestra, participen
26 ballarins i 18 figurants.
L’art de Cabellut ha integrat escultures humanes made in La Fura
en el seu cosmos particular per
il·lustrar des del més bonic fins al
més brutal, com la guerra i els seus
efectes devastadors. «L’obra mostra
com s’enfonsen els pilars de l’ésser
humà», diu la creadora, que ha volgut retratar les conseqüències dels
radicalismes i populismes amb «un
mar que escup cossos humans». Les
diferents obres de videoart creades
per al muntatge mostren «l’afuse-

WILFRIED HOESL

llament universal del món, aquest
mur pel qual tots hem passat perquè tots, en algun moment, hem sigut testimonis de la injustícia dels
sistemes polítics».
EL BOSCO I TICIÀ /

EL PODER Bo Skovhus, al costat de la soprano Anais Mejías.

A Cabellut li va interessar la història perquè «mostra la
fragilitat del poder». La seva música
ha sigut també un descobriment. «La
partitura és molt contemporània, actual, emocional, per això connecta
molt bé amb el temps turbulent que
vivim». La creadora ha recorregut a
imatges catastròfiques i iròniques
com les que representava El Bosch
però també reconeix la influència de
Caravaggio i Ticià. «A l’obra es barreja la línia de Ticià, en què predomina
aquesta suavitat i espiritualitat que
veiem en els blancs de l’escenografia.
Per crear el vestuari, s’ha inspirat en diversos quadros, alguns del
museu del Prado. «He reinterpretat
la roba d’aquella època», diu Cabellut. Els rellotges dibuixats en algunes indumentàries al·ludeixen al
pas inevitable del temps i a la també inevitable repetició. Tant ella
com Padrissa coincideixen: «En realitat el món que mostrem no és antic, ni modern, és un terreny oníric
on tot és possible». H
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El ball de Santa Eulàlia. AB

FESTES DE SANTA EULÀLIA 2019: CULTURA
POPULAR, LLUM I JOVENTUT
Festes Aquest cap de setmana es fa la festa major d’hivern
de Barcelona

la festa dels infants i joves de Barcelona
i, aquestsdarrers anys, s’ha convertit
en un referent de la creativitat amb el
áĈiĄóđóóáĈ³ºáɭ áÏÆɊăėº«ºê festival Llum BCN.
amb balls a l’interior de l’església
del Mar; la primera diada castellera Les novetats: la reobertura de El
de la temporada o la Processó de les Ingenio, una ruta pels orgues de
Laies són alguns dels actes més co- Ciutat Vella i una diada bastonera
neguts de les festes de Santa Eulàlia. La Casualment, totes les novetats de la festa
festa major d’hivern de Barcelona, que es concentren en la jornada de dissabte.
arrenca divendres i dura tot el cap de set- Al matí, es farà per primera vegada la
mana, es caracteritza pel protagonisme Diada Bastonera. Serà a l’avinguda de la
que prenen els actes de cultura popular Catedral i hi colles de Barcelona i colles
i tradicional dins la programació. Per convidades, que mostraran la diversitat i
això, durant tres dies, se succeeixen els la riquesa d’aquest ball. Enguany, les cocorrefocs i les actuacions de gegants, lles convidades són la Colla Bastonera de
esbarts i castellers. Però més enllà de la Londres, els Bastoners de Gavà, i el Ball de
cultura popular, Santa Eulàlia també és Pastorets de Vilafranca i el de Tarragona.

ESTER ESTELA

E

Dissabte a la tarda es podran fer diverses rutes-concert per a visitar sis dels
principals orgues de Ciutat Vella que es
van salvar de la guerra i que han estat
restaurats aquests darrers anys. Aquesta
serà una oportunitat única per a conèixer
aquests instruments i escoltar diversos
organistes professionals. Així Juan de la
Rubia, Josep M. Escalona i Canyet, Bernat
Bailbé, Neil Cowley, Héctor París i David
Malet explicaran els secrets de cada instrument i oferiran un breu concert als visitants. La ruta inclou els orgues del Palau
de la Música, el Palau Güell, la basílica de
Sant Just i Pastor, Santa Maria del Mar, la
Mercè i la Catedral de Barcelona.
Finalment, El Ingenio, l’emblemàtica
botiga i taller d’imatgeria festiva, màgia
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Les associacions juvenils
de Barcelona organitzen
la Lali Jove, que es farà
dissabte al Moll de la Fusta

El penó de Santa Eulàlia. AB

ÏĄđÏáºĈ³ºÄºĈđÄėê³³ºáȩȰȫȰÏăėºĢ
haver de tancar fa més d’un any, celebra
la seva esperada reobertura. I ho farà
amb una cercavila de màscares, capgrossos, gegants i altres elements festius
anomenada Kamerino de l’Enginy, que
evocarà la història del mític establiment
del carrer d’en Rauric. Un nou gegant,
construït al taller d’El Ingenio aquests
mesos i inspirat en els anys trenta, encapçalarà el seguici. L’acompanyarà
un dimoni gros i banyut amb forma de
capgròs modelat per a l’ocasió.
La Lali Jove, la festa major juvenil i
associativa
Les associacions juvenils de Barcelona organitzen la Lali Jove, que es farà
dissabte al Moll de la Fusta. S’hi oferiran un munt d’activitats per a infants i
joves, com ara tallers i, en fer-se fosc,

concerts. Entre aquests, destaca la potència i barreja de ritmes de Doctor Prats,
que encapçalen el cartell, acompanyats
per la música d’autor sense complexos
deMarcel Lázara i Júlia Arrey, el positivisme musical de Suu, les millors
ĢºĄĈÏóêĈ³ɭêÆêÆĈÏºáĈĸêáÏĈđºĈ³ºá
Festival Brot, Beals the Band.
La primera diada castellera de
la temporada amb les set colles
barcelonines
Després d’uns mesos de descans, la temporada castellera es tornarà a reactivar a
Barcelona diumenge al matí a la plaça de
Sant Jaume. Serà una diada molt especial
perquè hi participaran les set colles que
ja té la ciutat: els Castellers de Barcelona,
els de Sants, els de la Vila de Gràcia, els
de la Sagrada Família, el del Poble-sec,
la Colla Jove i els Castellers de Sarrià. A

més, ja fa uns quants anys que funciona la fórmula de fer-la a l’antiga, amb
totes les colles aixecant castells alhora.
D’aquesta manera s’agilitza la diada,
dura menys estona i es pot veure més
d’un castell a plaça al mateix temps.
L’exposició: una tria de gegants del
Corpus i del Carnaval vinguts de tot el
país
Enguany, se celebra el centenari dels
Gegants Nous de la Casa de la Caritat,
que coincideix amb les celebracions dels
ȩȮȨêĩĈ³ºáĈ.ºÆêđĈºááĈɐiºĄÏĨùĈôê
ºáĈèĸđĄÏóêĈ³ºáèóĈđĄɫ.ºÆêđĈ³º
Corpus vs. Gegants de Carnaval’ que es
ĀóđĢºėĄºĸêĈ³ÏėèºêÆºáĀáė³ºá
Virreina. Hi participen setze peces més
vingudes de Castelló, Igualada, Solsona
ÏQóêđ«áêăėºɊóèáºĈĸÆėĄºĈ«Ąºlonines, representen gegants d’alguna
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La dansa de Santa Eulàlia. AB

Del 15 al 17 de febrer, el festival Llum BCN tornarà a transformar els carrers del
Poblenou en un gran laboratori d’experimentació a l’aire lliure

d’aquestes dues festes. Després d’una
setmana exposats, diumenge a la tarda
sortiran en cercavila pels carrers de
Barcelona i acabaran fent una mostra de
balls a la plaça de Sant Jaume.
La festa major d’hivern continua
dimarts, diada de Santa Eulàlia
êĢºÆ³ĸêáÏđį³áɭºĨĀóĈÏÏôɫ.ºgants de Corpus vs. Gegants de Carnaval’,
entre dilluns i dimarts es podrà veure al
mateix palau de la Virreina l’exposició
‘Laies, les gegantes’. Està formada per
les gegantes del districte de Ciutat Vella
i té per objectiu reivindicar santa Eulàlia
com a patrona de Barcelona i retre homenatge a totes les barcelonines. Aquest
acte és preàmbul de les activitats que es
faran dimarts, el dia de Santa Eulàlia. Tot
i que no és festiu, durant la jornada es
fan dues activitats molt emblemàtiques.

La primera és la cerimònia de col·locació
del penó, l’acte més antic de les festes.
I l’altra és la Passejada de les Laies, una
cercavila on només participen gegantes.

proposta que il·luminarà les escales
d’emergència més emblemàtiques del
Poblenou. També hi haurà ‘Làser’, de
l’Estudi Antoni Arola, que marcarà amb
tres feixos de llum continuada un itiI el cap de setmana vinent, el festival
nerari pels principals carrers de Llum
Llum BCN
BCN. Entre les propostes professionals,
ºáȩȭáȩȯ³ºÄº«ĄºĄɊºáÄºĈđÏĢáIáėè també hi ha artistes de prestigi internaBCN tornarà a transformar els carrers del cional, com ara Rafael Lozano-Hemmer
Poblenou en un gran laboratori d’experi- i Daniel Canogar i pioners de les noves
mentació a l’aire lliure que pren la llum eines digitals, com ara Kyle McDonald i
com a mitjà creatiu. I ho farà de la mà d’ar- Joanie Lemercier.
tistes, dissenyadors i arquitectes d’arreu.
Pel que fa a espais, n’hi haurà gairebé
iºĄėê«ê³ɊÌÏÌėĄ¤ȩȭÏêĈđáɇáÏóêĈ cinquanta que es transformaran amb
creades per l’alumnat de les escoles d’art, tota mena d’instal·lacions lumíniques.
disseny, il·luminació i arquitectura de Entre els nous indrets que s’incorporen
Ąºáóêɐ9ĀºĄėêáđĄɊÌÏÌėĄ¤ȪȮ al mapa hi ha els Encants, la plaça Dolors
propostes i instal·lacions professionals.
Piera i la Fundació Mies van der Rohe.
Una d’aquestes és ‘Emergències’, del Aquesta darrera, tot i no ser al Poblenou,
fotògraf Manolo Laguillo. Vol evocar també s’ha unit al programa del festival
el passat industrial del barri amb una IáėèSȪȨȩȱɐ
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BIENNAL CIUTAT I CIÈNCIA DE BARCELONA

Cinc cites
amb la ciència

THOMAS VILHELM

Conferències i activitats en família permeten
disfrutar-ne durant el cap de setmana
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Barcelona aposta per la ciència, la
innovació i el coneixement en la
nova edició de la Biennal Ciutat i
Ciència. La iniciativa, impulsada
per l’ajuntament, comptarà fins
dilluns amb més de 80 tallers, xerrades, exposicions i espectacles.
EL PERIÓDICO selecciona algunes
de les activitats més interessants
de les quals es pot disfrutar durant aquest mateix cap de setmana. Es pot consultar tota la informació sobre els actes a www.biennalciutaticiencia.barcelona.
LA VIDA A L’ESPAI
3 El futur de l’exploració espacial
haurà de tenir en compte com els
viatges espacials i la vida fora del
planeta afecten el cos humà. Ellen
S. Baker, metge i exastronauta de
la NASA, parlarà de la seva experiència a l’Estació Espacial Inter-

nacional, el vehicle que des de l’any
2000 ha acollit més de 50 equips
d’astronautes. Dissabte, 9, de 12.30
a 14.00 hores al teatre del CCCB (en
anglès).
VIATGE PER LA NEUROINSPIRACIÓ
3 Art, ciència i tecnologia es trobaran a l’escenari per desentranyar
els misteris de la ment humana. Els
investigadors Rosa M. Alsina-Pagès,
Mara Dierssen, Raquel Ros, Xavier
Sevillano, Aureli Soria-Frisch i Eleni Kroupi explicaran com la neurobiologia es pot convertir en una
font d’inspiració. La sessió també
comptarà amb una actuació de l’Escola Superior de Música de Catalunya, dirigida per David Albet i
Eduard Resina. Dissabte, 9, de
18.30 a 20.30 hores al Palau de la
Música Catalana.
SAFARI URBÀ
3 Descobrir racons desconeguts de

33 Multidisciplinari 8Un acte del programa Biennal Ciutat i Ciència.
Barcelona, aprendre sobre l’entorn
i contribuir a la investigació. Els
projectes de ciència ciutadana
s’uniran per organitzar una excursió des del riu Besòs fins a la platja
en la qual descobrir l’estat mediambiental dels nostres espais naturals. Diumenge, 10, d’11.00 a
15.00 hores a La Central del Circ i
en espais naturals.
ESTEM FETS DE QUARKS
3 Jerome Isaac Friedman, professor

emèrit de Física al Massachusetts Institute of Technology (MIT) i nobel de
física del 1990, explicarà què són els
quarks i com han aconseguit canviar
la nostra visió de la matèria. Diumenge, 10, de 12.30 a 14.00 hores al teatre
del CCBB (en anglès).
COL·LISIÓ ENTRE CIÈNCIA I HUMOR
3 El rigor científic no està disputat amb l’humor. N’és una prova
el treball de Big Van Ciència, un
col·lectiu de científics i investiga-

dors que es dediquen a fer humor com a eina per parlar de ciència. Helena González Burón
(doctora en Biomedicina), Ricardo Moure Ortega (investigador
postdoctoral a la Vall d’Hebron)
i Eduardo Sáenz de Cabezón
(matemàtic i investigador computacional) es reuniran per parlar de ciència i, de passada, per
arrencar unes rialles al públic.
Diumenge, 10, a les 20.00 hores a
la Lleialtat Santsenca. H
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ENTREVISTA P 45
MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ
SOPRANO

«Hay que olvidarse
ya de aquella
época en la que
la ópera se
consideraba como
algo elitista»
LA HIJA DE MONTSERRAT
CABALLÉ LLEGA ESTA NOCHE
AL AUDITORIO DE CALASPARRA
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ENRIQUE SOLER

La soprano Montserrat Martí Caballé inaugura hoy la programación cultural del Ayuntamiento de
Calasparra en el Auditorio Municipal. Hija del tenor Bernabé Martí
y de la tristemente fallecida Montserrat Caballé, ofrecerá un recital
de ópera y zarzuela en el que compartirá escenario con el barítono
Luis Santana y el pianista Antonio
López Serrano. Se trata así de una
estupenda ocasión para disfrutar
de estos dos géneros líricos y de
presenciar en directo de la heredera de la gran diva de la ópera española.
P En primer lugar: ¿Qué nos
puede contar de esta peculiar
gira que hoy llega a Calasparra?
R Es un programa que, con el barítono Luis Santana y el pianista
Antonio López, llevamos haciendo
casi un año por diferentes rincones
de toda España; además, está gustando mucho por lo variado que es,
ya que mezcla arias y dúos de ópera, y también música española
como la zarzuela. Allí donde hemos ido hemos tenido muy buena
acogida, así que la gente lo está demandando bastante.
P La Zarzuela, un género mal
llamado ‘género chico’.
R Sí, de chico no tiene nada. Para
mí es muy grande, y entraña una
gran dificultad. No hay que menospreciarlo en absoluto.
P Como decía, no estará sola:
comparte escenario con el barítono Luis Santana y el pianista
Antonio López Serrano. ¿Qué tal
ha sido la preparación de este espectáculo?
R Para mí es un poco como estar
en familia; llevamos ya un tiempo
juntos y, además, nos llevamos
muy bien. La gente que acude a
nuestros conciertos lo comenta
después de los recitales, que ven la
química que existe entre los tres.
Cuando trabajas haciendo música
con gente con la que te sientes a
gusto, eso es algo que al final el público acaba notando. Y, aparte, tanto Luis como Antonio son grandes
profesionales, de eso que no quepa
la menor duda.
P Pónganos un poco los dientes
largos y adelántenos algunos temas de la selección.
R Pues, por ejemplo, hacemos algún extracto de la ópera La Traviatta, de Verdi, y durante la primera
parte interpretamos algunos temas de la canción italiana (Donizetti, Rossini...). En la segunda parte, hacemos canción española de
Manuel de Falla y terminamos con
algunos títulos muy conocidos de
zarzuela; es verdad que entre barítono y soprano no hay cosas tan
populares como podría ser entre
un tenor y una soprano, pero hay

ÓPERA Y ZARZUELA EN CALASPARRA

Montserrat Martí Caballé

Soprano. La hija de la recordadísima Montserrat Caballé visita esta noche
Calasparra con un programa mixto de ópera y zarzuela para el que estará
acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista Antonio López Serrano.

«Hay que olvidarse ya
de aquella época en la
que la ópera se veía
como algo elitista»
 «Cantar en escenarios pequeños da más miedo porque puedes ver las

caras del público, pero también te permite comunicar mucho más», asegura

Lugar: Auditorio Municipal, Calasparra.
Horario: Hoy, 20.00 horas.
Precios: 10 euros.

piezas muy bonitas y que gustan
mucho en nuestro repertorio.
P La ópera llega ahora hasta las
poblaciones más pequeñas,
cuando hace unos años era muy
complicado tener un programa
así salvo que vivieras en Madrid
o Barcelona. ¿Por qué momento
pasa el género?
R Creo que en los últimos años se
han adaptado a los nuevos tiempos,
e incluso en los grandes teatros han
hecho abonos de temporada para
que todo el mundo pueda asistir
por diferentes precios. Aquella época en la que la ópera se veía como
algo elitista creo que ya tiene que olvidarse, y creo que hay que trabajar
entre todos para que acabe llegando a todos los públicos. De hecho,
lo comentamos muchas veces: la
acogida que tenemos en lugares
igual más pequeños es realmente
fantástica, sientes de verdad que la
gente está muy agradecida y feliz de
que vayas hasta allí y que la ópera
sea cercana para todo el mundo.
Además, añado que en todos los sitios donde hemos estado la gastronomía es fantástica, y en Calasparra
estamos seguros de que también lo
será [Risas].
PAunque la entrega siempre sea
la misma, supongo que cuando
llevas estas composiciones –preparadas en muchos casos para
grandes escenarios– a lugares
más íntimos, ustedes, desde el escenario, notan de otra manera el
cariño de público.
R La verdad es que cuando tienes
una distancia importante entre el
escenario y el público –porque hay
una orquesta entre medias, en el
foso– sientes al público más lejos;
salvo cuando hay aplausos, claro.
Este formato más íntimo nos da la
opción de ver las caras de la gente,
algo que también da más miedo
para los cantantes, pero que a la
vez te ayuda a comunicar de una
manera mucho más cercana. De
hecho, hay detalles como las miradas, o determinados movimientos, que en los escenarios más
grandes son difíciles de percibir.
En sitios más pequeños el público
puede sentir hasta la respiración
del cantante.
P Para terminar, ¿cómo se presentan los próximos meses para
Montserrat Martí?
R Todo febrero lo tengo completo
con estos recitales, y también tenemos un programa religioso montado. Además, realizo diferentes
conciertos por toda la geografía española, y tengo una oferta para hacer un espectáculo en el Palau de
la Música y, en abril, La Traviatta.
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Manolo García regresará
a Teruel en formato acústico
Las entradas saldrán a la venta a partir de este martes
M. A. A. G.
Teruel

El músico barcelonés Manolo
García regresará a Teruel el próximo 7 de junio, donde ofrecerá un
concierto que podrá escucharse
en el Auditorio del Parque de Los
Fueros de Teruel dentro de su
mastodóntica gira acústica española. Las entradas del ex de Los
Rápidos, Los Burros o El Último
de la Fila podrán adquirirse a
partir del próximo martes en
www.emotionaltickets.es.
Es la primera vez que Manolo
García, que el pasado año sacó
su séptimo disco en solitario, Geometría del rayo, emprende un
proyecto musical acústico. Su gira comienza el 5 de abril en Ciudad Real y por el momento la úl-

•LA FECHA•

7
JUNIO
El viernes 7 de junio Manolo
García actuará en formato
acústico, en un concierto que
podrá verse en el Auditorio del
parque de Los Fueros de Teruel

tima que tiene confirmada es el
28 de diciembre en el Palau de la
Música de Barcelona, después de
cuarenta conciertos, ocho de los
cuales ya han colgado el cartel de
entradas agotadas.
Con una formación compuesta por Ricardo Marín, Víctor In-

iesta, Josete Ordoñez (guitarras
españolas, acústicas y laúd),
Juan Carlos García (piano, percusión y coros), Olvido Lanza (violín y chelo), Charly Sardà (percusiones) e Iñigo Goldaracena (contrabajo y acordeón), y con el propio Manolo García a la voz y la
guitarra acústica, el músico catalán da un giro de 180 grados a sus
habituales puestas en escena y revisa lo más importante de su extenso repertorio para trabajarlo
en formato acústico y con instrumentos atípicos, como laudes,
pianos o chelos, para revestirlos
de una sonoridad completamente
distinta. Un forma diferente de revisitar a Manolo García, que sorprenderá incluso a los más incondicionales de una de las grandes
leyendas musicales españolas.

Fotografía promocional de Manolo García
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Calle de l’Arc del Teatre
Serfamospoco menosque unos impios
si en este texto no reivindicaramosla
santisimatrinidad formadapor La Caza
lla, el Moog
y el Kentucky.
Unavezsuperas el arco que da entradaa este estre
cho pasillo de fachadas grises y
tendederos goteando, es comodar un
pasode lo mainstream
a lo s0rdido, aun
que eso tambi0nsigni[ica accederde lo
facilitadoa lo aut0ntico.Si da cosicacaminarpot el tortuoso inicio de Arcde1
Teau:ealas 11 de la mafiana,no hace
ta decir cuantoso)osrienes queabrir por
esta calleiuela cuandoel sol se ha ido.
Losefluviosde noctfm~bulos
de toclas las
0pocasmarcanel paso pot La Cazalla,
un antro tan diminutocomolegendario,
dave en ese Triangulo de las Bermudas
canalla que conformanlos cercanosBar
Pastis y La Concha.La congregaci6nde
noct~mbulos,
fiesteros y tunantesde todas las 0pocassiemprehacen parada en
el Bar Kentucky,dondees mejorque te
ares elbolsoy el mOvilcon bridas, a poder ser, a tu propiaalma.Al final de ]a
noche,el baile puedeacabarbien o real
en I~Ioog, ese templode la electr6nica
dondea0.nes posibleavistar I6siles bai
landotecno. Alguiente dir~ que Arcdel
Tea~ees muchom~sque todo esto, Yyo
no sabr0 qu0 responderle.
--2--

Calle de Salom6 Ben Adret
A1atardecer, cuando]a oscuridadse va
cerrando, adentrarse en este corredor
medievalse convierteen un viaje alucinante. Los osadosturistas que acceden
desdela altura de la plazade Sant]aurae
abren sus brazos de par en par para
comprobarque puedentocar las dos fa
chadasa la vez. Obviamente,
esta calle
juela c0nlricay tortuosaestai cargadade
historia: hasta hace muypocose conocia comoSant Dom0nec
del Call, en re
cuerdode un salvaje pogromo/asalto
del
barriojuc~oen el siglo XIM
Pararesarcir
el error, el pasadonoviembrese rebau
tiz0 la calle con una placa que recuerda
a Salom6BenAdret, rabino judfo popu-

lar pot su producci0n
literaria y sus es
tudios juridicos. Enla actualidad, sus
abrigadasparedesse antojanideales pa
ra robar un besofu*tivo, siempreque no
atendamosal afilado escaparate de la
Cuchilleria Arteroo alas posibilidades
de atraco en alguno de sus siniestros
portales con puerta de hierro. Superado
el miedo,su recorridoguardagaritos tan
finos comoSalterio, un c~lido salon de
t0, una diminutalibrerSa especializada
en religi6n, mai.sel viaje en el riempoque
proponeAntigiiedades Femaindezo la
calidad tradicional de La Vinateria del
Call. Sin duda,La AlcobaAzulffoto) resulta el m~satractivo de todos, pot su
ambienteesponjoso, sus tapas medite
rr~neas, y porqueel local es un callej6n
en s~ mismo.Site miraslos pies delante

de la barra, verbs un antiguo pozo de
agualleno de monedas.
Esosi, al salir a
la calle de nuevonecesitar~slevantar la
cabezapara volvera encontrarel cielo.

Calle de la Barra de Ferro
Est~is en un encrucijada fenomena]en
plenocoraz6npalpitantede la Ribera,asi
que m~svale no perderse nada. Las po
sibilidadessoninfirdtas en es/a calle cu
yo nombre homenajea (atenci0n al
WTF?enorme)a unas barras que no sO
muybien pot qu0pusieronen la bocade
su alcantarilla a]l~ por 1668, cuandoel
hierro se valorabamucho.Si vas al tro
te, advertir~.slas an/iguassef*alesde en
trada y salida de caballosy sin dudasentir~s una atracci0n inmediata pot el
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encanto singular del car4 Bornet, sitio
favoritfsimo incluso antes de pisarlo,
pues
lavista
queo~rece
desde
lacalle
ya
esultraacogedora.
Unavezdentro,
te
encuentras
un tratoamable
a laenOsima
y sientes
a Miles
Davis
respirando
hJ.erro
y anhelos
desdelasesquinas.
Mientras
te acomodasen algunamesa o sof~,
aprecias
lasparedes
conobrasde arte
itinerantes,
y unambiente
delicioso
pa
rarecogerse
cono sincompafifa.
Clara
mente, ]a otra visita obligada es el Museo Europeode Arte Modemo(MEAM),
pionero
enelartefigurativo,
y a suvez
inquilino
deon’oantiguo
palacio,
elPalauGomis,
construido
enelsiglo
)(VIII.
PerohablAbamos
deinfinitas
posibilida
des,y te aseguro
quelacosano acaba:
una tiendade sombreros(Up Head-

wear), un restaurante de cocina catala
na (Nou Celler), una merceria (All You
Knit Is Love), un espacio de creaci6n ar
tistica (EINA)el tipico bar modernocon
su luminoso luminoso (Story), y m~s.

EN
L’ARD
DEL
TEATRE
EST
LA,
ANTiSIMA
TRINIDAD
II,ANALLA:
Calle de f;runyi
LAI
AZALLA,
MDOD
YKENTUDKY
--4--

Si neceshas escapar de la marabunta de
la calle de Argenteriay alas conel arco de
madera que da entrada a este meandro
ajeno al ajetreo, pronto verbs premiado
tu impulso con una buena diaispora de
locales peculiares, Tras pasar pot una
curva de banderines festivos, tu camino
se mezdacon los aromas de Ziryab, una
taberna gastronOmica donde se sirven
tapas mezze de fusi6n ~rabe y mediterninea para degustar con cerveza palestina, que adero2.s tiene ]a particu/aridad
de contar con ratios trabajadores sordos.
Ideal para practicar lenguaje de signos,
aunque mejor no llames para reservar:
no tienen tel~fono. E1 amante del cafO
podn~seguir el rastro de su olor comoen
los dibujos animados de la Warnerhas
ta llegar a Magby E1 Magnifico, un des
pliegue de aromas tostados, decoraci6n
delicatessen y tazas de felicidad. De camino a esa esquina cafetera encontra
mossitios
tancansm~ticos
comoPinzat,
unatienda-taller
dondepintan
bolsas
y
accesorios
parabicis,
o red03ArtGaller~¢,
punto
deencuentro
deunSillffn
de
creadores.
Queda
claro
queestacallecita habilitada pot antiguos mercaderes y
nobles adinerados sigue siendo un pe
quefio nervio de actividad,
--5--

Calle del Paradis
Algunosde los secretos mejor guardados
del centro de Ia ciudad est~mescondidos
en esta callejuela que pasa desapercibida a la mayoria, aunquenazca ni mais ni
menos que de la plaza de Sant ]aume.
Para empezar,un lugar hist6rico: no, no
hablo del Templode Augusto, eso viene
luego, no hagamosspoiler; hablo de Conesa. Este cubil del colesterol dondeno
podr;~s acomodarte de ninguna de las
maneras, habitado pot bustos de sefio-
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lO

res que te increpany despachana la ve
]ocidad que estmjanun sobmde mostaza, es un verdaderoclisico de la ciudad,
capazde levantar el inimoa basede
turas al caminantem~sderrotado. M~s
alli de ese templodel bocata, y justo an
tes de llegar a lo que pareceun cul de
suc tenebmso,encontramosla saturada
pizarra que anuncia Craft Barcelona,
entraP.ableagujemdel cual no destaca
ria sus cervezasartesanas, sino sus con
ciertos en pequefioformatoy su apuesta por el stand up comedy.Si seguimos
adetante, la calle no acabacomoparece
rfa; gira y siguebasraira parar, en efecto, alas columnasdel templo romano
querendia cutto a Augustoen la antigua
Barcino,Perueso ya sale en las guias.

esc~nicasdeI sitio. Entodocaso, tampo
co convienesaltarse E1Bilbo,tun coqueto bar de tapas atipicas. Deestar abierta,
4chale tambi~nun vistazo a la desacom
plejadalibreria OnTheRoad,que consu
aspectodestartaladoy su apuestapot
letras febriles dejari m~.sque satisfe
chosa los beatniksdel barrio. A1final de
este callej6n que debe su nombm
a un
primoaburrido del poeta ]acint Verda
guer, tenemosla apuesta ideal para una
cita de distanciascortasy cierto apetito:
Le Cucinede Mandarosso,un italiano
encantador,para chuparselos dedosco
moen la cocina de tma mummuitaliana.
Y]uego,lo quesiga.

EL
NAI
IONAL
EIA
EN
ELI
ALLEJQN
INALIDADE
BARDELONAOUE
MENO,
MIEDD
DA

--8--

Calle d’en Carabassa
--6--

Calle dels Mirallers
Serpenteando
con avidez por los intersticios del Born, desembocas
sin remedio
en este desfilademde bohemiaderiva
do de la antigua barcelonagremial. E1
primer encantoconsiste en detectar el
mascar6nde una f~minasituado en la
esquina con la tambi~n recomendable
calle de Vigatans. Antiguamente,ese
mstrop~treoyviciosoindicabala ubica
ci6n de un prosu’bulo.Pot darle un con
traste temporal, si avanzamosmirando
con mimolas paredes y persianas, de
tectaremos unos cuantos grafitis con
fantasfaslunaresy coloreschillones,fiecuentesen los dltimosafros. Por 1o de
m~.s,la lista de tiendas,galeriasy ateliers
aqui se vuelvemareante.Destacael calzadoy la bisuteria artesanalde Ivori, el
disefto exclusivoen galas de La Clinique, o la slowper/:umen/de Moss.Y asf
unoscuantosmaishasta llegar a la mitica Bodegadel Born.Mirallers es una de
esas calles tan encantadorasque todoel
quela encuentrala quierehacer suya.
-7--

Calle de Verdagueri Callis
En la perpendicular que nace desde ]a
puer~adel mismisimo
Palau de la M0si
ca amaneceesta callecita que muchos
no recordarain por su hombre,sino pot
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ser la ubicaci0ndonde6oogleMapsles
lleva cuandobuscanel popular Antic
Teatre, cuyopatio se ha conver~idoen
tan fenomenalpunto de encuentro paraunas caftas que a menudo
eclipsa las
actividades relacionadas con las artes

Haceunosafros,
cualquier
adolescente
coniresmedianas
enel cuerpo
podfa
vetestadesembocadura
delaplaza
de
George
Otwell
comoun filamento
si
niestro
y deformado
querecordaba
a los
adoquines
distorsionados
de Eltercer
hombre.
Poralliabundaban
losbareios
baratos, de esos dondelos universitanos
matabanlas tardes de los viemes,y las
cormriasde heavyshasta alg0npubruidoso,Hoyen alia, la perspectivadesdela
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antes llamada plaza del Tripi es mucho
m;~s soleada y amable. Para empezar,
vemos dos peque~os puentes que un~m
antiguos caserones con sus jardines, y
eso nos da idea de un vieja elegancia.
Foto. Avanzando, damos con un abom
bamiento en forma de terraza soleada
donde los amigos de1 restaurante Afrodita sirven vistosos platos de gastronotufa exc~tica. Foto, foto. M~isadelanteen
contramos un sitio muy recomendable
del tan buscado ramen (Kokn Kitchen
Bamen), un centro de idiomas para ex
tranjeros (CNLde Barcelona), algan por
talAstoso, e incluso un peculiar saloon de
manicura (Susy Barcelona Nails). Foto,
foto, foto. E1caso es que el tal Carabassa
debfa ser un alfarero que atravesaba este antiguo vial de guijarros basra llegar a
su obrador u homo. No me digas que no
da para stories, para publicaciOn, para
pie de foto y para todo.

Pasaje de l~laria Canals
A menosque acabes de aterrizar de una
misi6n tripulada desde Satumo, imagino
que ya debes de tener m~s que clam 1o
que es E1Naciona].Desde su apertura en
el 2014, este hangar gastron6micositua
do en el pasaje de Maria Canals, un
afluente del paseo de Grhcia (24 bis)
ha convertido en una orgia indecente de
todo tipo de banas, braserias y especia
lidades gastron6micas, en un local de
2.600 metros cuadrados que recrea la
arquitectura y el look industrial de los
a~.os 20. Aunqueno te vayan los lujos,
vale la pena pasar a echar un vistazo: la
entrada es Iibre y est,. siempretan ares
tado que nadie repara en ti. Este espacio
di~ano, hist6rico y espectacular hizo ]as
funcionesprevias de cafOteatro, f~.brica
de pieles, concesionario de coches y garaje privado, y rue testigo de la revolud6n industrial desdefinales del siglo XIX.
Lo cieno es que una vez est~s allL cues
ta no ponerse esmpendoy pedirse aunque sea un cOctel. Seguramente, E1Na
cional est~ en el callej~n sin salida de la
ciudad que menostoledo da hoy en dia.
Y eso que el atraco est~ garantizado. --
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ELS MAGISTRATS

Andrés Martínez Arrieta

Antonio del Moral García

LES ACUSACIONS

Juan Ramón Berdugo
Gómez de la Torre

Considerat més centrista que
Marchena, pertany a l’associació
professional Francisco de Vitoria i és
el magistrat més jove que va entrar
al Suprem, amb 43 anys. Va
condemnar Baltasar Garzón a 11
anys d’inhabilitació el 2012 per
haver ordenat escoltes a la presó en
el cas Gürtel i el va absoldre de
prevaricació per haver intentat obrir
una investigació sobre les víctimes
del franquisme. Va formar part de la
sala d’admissió de la querella per
rebel·lió i del tribunal que va
condemnar Homs.

Magistrat conservador que ha
participat en diversos actes públics
de l’Opus Dei, va arxivar una de les
causes relacionades amb la trama
Gürtel que afectava l’exalcaldessa de
Jerez i va rebaixar les condemnes del
cas Urdangarin.

ELS FISCALS

Membre de la conservadora
Associació Professional de la
Magistratura, va formar part de
la sala d’admissió de la querella
per rebel·lió, així com de la que va
condemnar Homs.

Consuelo Madrigal

Ex fiscal general de l’Estat, i primera dona en
aquest càrrec. De perfil conservador, tot i que
no tant com el seu successor, José Manuel
Maza. De fet el seu relleu es va considerar com
un intent d’impulsar la causa contra el Procés.

EL JUDICI DE L’1-O AL

Javier Zaragoza

ELS ACUSATS

Situació actual

Membre de la Unió Progressista de Fiscals
(UPF), com a fiscal en cap de l’Audiència
Nacional va ordenar perseguir tots els càrrecs
electes que donessin suport al 9-N.

P

Presó preventiva

C

Llibertat amb càrrecs

P

Delictes atribuïts

F

Oriol Junqueras

Exvicepresident Govern

Petició de condemna
(anys de presó)
Fiscalia Advocacia de l’Estat

Rebel·lió (com a cap) i malversació

F

25

AdE Vox

Fidel Cadena

AdE Vox

12

74

Pertany a l’Associació de Fiscals. Va ser l’enviat a
l’Haia per parlar sobre l’euroordre de detenció
contra Carles Puigdemont a Alemanya.

P

P

P

Jaime Moreno

Ja va participar en el judici contra Francesc
Homs al Suprem. No forma part de cap
associació professional.

Jordi Cuixart

Jordi Turull

Expresidenta Parlament

Exconseller de Presidència

Rebel·lió (com a cap)

Rebel·lió (com a cap)

Rebel·lió i malversació

F

L’ADVOCAT DE L’ESTAT

Carme Forcadell

President Òmnium Cultural

17

AdE Vox

8

52

F

17

AdE Vox

10

F

52

16

AdE Vox

11,5 74

Només acusa per sedició perquè
no veu violència, a diferència de la
resta d’acusacions.

P

L’ACUSACIÓ POPULAR
Vox

El partit d’ultradreta s’ha personat en totes les
causes relacionades amb el Procés i és qui
demana més pena de presó, fins a 74 anys,
perquè parla de dos delictes de rebel·lió
i hi afegeix organització criminal.

Josep Rull

C

P

Dolors Bassa

Carles Mundó

Exconseller de Territori

Exconsellera d’Afers Socials

Exconseller de Justícia

Rebel·lió i malversació

Rebel·lió i malversació

Malversació i desobediència greu

F

AdE Vox

16 11,5

74

F

16

AdE Vox

11,5 74

F

7

AdE Vox

7* 24**

* I multa de 30.000 €
** I multa de 108.000 €
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Manuel Marchena

Luciano Varela Castro

Presidirà el tribunal i redactarà la
sentència. Va ser el ponent de la
sentència de Francesc Homs pel 9-N i qui
va arxivar el cas per les converses entre
l’exministre Jorge Fernández Díaz i l’excap
de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.
De perfil conservador, tot i que no
pertany a cap associació, el PP i el PSOE
van acordar que fos el nou president del
Suprem, però el pacte va aixecar polèmica
dins de la carrera judicial perquè
qüestionava la independència de
l’organisme, i Marchena va renunciar-hi.
Pocs dies abans s’havia fet públic un
missatge de WhatsApp del portaveu del
PP al Senat, Ignacio Cosidó, que assegurava controlar “per darrere” la seva sala.

De perfil progressista, va ser un dels
fundadors de l’associació Jutges per la
Democràcia. Va dirigir la investigació
contra Garzón pel cas de les víctimes del
franquisme. Va formar part de la sala
d’admissió de la querella per rebel·lió.
Durant el debat sobre la querella, el 31
d’octubre del 2017, Varela va insistir a
considerar els fets de l’1-O com un
delicte de conspiració per a la rebel·lió.

TRIBUNAL SUPREM
P

Andrés Palomo del Arco

Va ser el ponent de la sentència que
va anul·lar la condemna de 119 anys
de presó a la presumpta etarra Itziar
Alberdi per manca de proves.

Ana María Ferrer García

És la primera dona a la sala segona (des del
2014). Membre de la progressista Jutges per la
Democràcia, va investigar el cas Roldán,
l’exdirector de la Guàrdia Civil durant l’etapa del
PSOE condemnat per malversació, i va formar
part del tribunal que va condemnar Homs.

ELS ADVOCATS

Andreu van den Eynde

Advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva
És l’advocat d’ERC i tot i començar portant la defensa de
Forcadell davant del TSJC després es va centrar en la de
Junqueras i Romeva. Està especialitzat en delictes
informàtics. Va defensar les famílies de les víctimes de
l’accident de tren de Castelldefels del 2010.

Jordi Pina

Advocat de Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull
Soci del despatx Molins i Silva, que també porta la
defensa de Santi Vila, i amic personal de Sànchez.
És vicedegà del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Va representar Irene Rigau en la causa del 9-N.

Jordi Sànchez

Expresident ANC
Rebel·lió (com a cap)

F

17

AdE Vox

8

52

Marina Roig

P

P

Exconseller d’Interior

Rebel·lió i malversació

Rebel·lió (com a cap)

F

16

AdE Vox

11,5 74

F

16

AdE Vox

11,5 74

C

Meritxell Borràs

C

Santi Vila

Exconsellera de Governació

Exconseller de Cultura i Empresa

Malversació i desobediència greu

Malversació i desobediència greu

F

7

AdE Vox

7

*

24

**

* I multa de 30.000 €
** I multa de 108.000 €

Xavier Melero

Advocat de Meritxell Borràs i Joaquim Forn
Els representa juntament amb Judit Gené, amb qui
comparteix el despatx Melero&Gené. Durant anys
ha estat l’advocat de Convergència en casos com el
Palau, ITV o la família Pujol. Va defensar Artur Mas
en la causa del 9-N. Va ser un dels impulsors de
Ciutadans en l’origen del partit.

Joaquim Forn

Exconseller d’Exteriors

F

7

AdE Vox

7

*

24

**

* I multa de 30.000 €
** I multa de 108.000 €

Olga Arderiu

Font: Elaboració pròpia / Textos: Montse Riart i Ot Serra / Gràfic: Esther Utrilla

Raül Romeva

Advocada de Jordi Cuixart
És sòcia del despatx Roig&Bergés&Martínez i
presidenta de la secció penal del Col·legi d’Advocats
de Barcelona. Coordina la defensa del president
d’Òmnium, integrada també per l’exdiputat de la CUP
Benet Salellas i per l’advocat Àlex Solà.

Advocada de Carme Forcadell
Sòcia fundadora de MDA Advocats i diputada al
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Porta la defensa
de Forcadell coordinadament amb Van den Eynde.

Josep Riba

Advocat de Carles Mundó
Forma part del bufet Fermín Morales, especialitzat
en casos de corrupció. Va participar en la defensa
de l’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet
Bartomeu Muñoz en el cas Pretòria.

Mariano Bergés

Advocat de Dolors Bassa
Soci de despatx de Marina Roig, advocada de
Jordi Cuixart. És professor associat de dret
penal de la Universitat de Barcelona (UB).

Pau Molins

Advocat de Santi Vila
Soci del despatx Molins i Silva, representa Vila juntament
amb Joan Segarra. Ha portat grans casos de corrupció.
Va ser l’advocat de Fèlix Millet al cas Palau i porta la
defensa de l’expresident del Barça Sandro Rosell.

234567
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El piano | Catorze | Actualitzat el 11/02/2019 a les 09:13

Concerts bachians
Dani Espasa dirigeix l'orquestra els Vespres d'Arnardí al Palau de la Música

Foto: Palau de la Música

Catorze recomana els tres Concerts bachians que l'orquestra els Vespres d'Arnadí, dirigida per
Dani Espasa, interpretarà al Palau de la Música aquest dilluns de febrer a les 20:00.
Tal com explica el musicòleg Xavier Chavarria, "Bach va conèixer el nou stile concertato que
s'havia gestat i desenvolupat a Itàlia gràcies a còpies i partitures que va tenir a les seves mans i que
servava a la seva biblioteca. Coneixia la música d'Antonio Vivaldi: ja a Weimar, entre el 1713 i el
1714 va transcriure nou Concerts del venecià, cinc dels quals pertanyien a L'Estro Armonico (un
recull publicat només tres anys abans), i els va convertir en tres concerts per a orgue sol i sis
concerts per a clave que superen en sofisticació els originals. Aquell nou estil brillant, contrastat, i
tan allunyat de les severes realitzacions i de les polifonies escolàstiques de la música germànica li
va despertar molt d'interès i el va empènyer a compondre'n de nous. Els sis concerts de
Brandenburg són fills d'aquesta curiositat i de l'afany de dotar la seva música d'una major varietat
tímbrica."
"El recull està datat el 24 de març de 1721, l'època en què treballava a la cort de Köthen al servei
d'un jove príncep melòman, Leopold, que l'admirava molt i que disposava d'una orquestra amb
divuit músics excel·lents amb la qual Bach va poder experimentar. En cadascun d'aquests sis
concerts va utilitzar una instrumentació diferent, brillant i amb combinacions sense precedents, en
què els solistes tenen passatges de gran lluïment. I el cinquè concert, el que sentirem avui, té
tres solistes: la flauta, el violí i el clavicèmbal, per al qual Bach escriu, al final del primer
moviment, una formidable cadenza de 65 compassos plena d'harmonies agosarades i amb un
treball que va més enllà del virtuosisme, i que converteix aquesta obra en l'embrió del que acabaria
sent el concert per a piano i orquestra modern".

https://www.catorze.cat/noticia/11989/concerts/bachians
Pàgina 1 de 2

El programa que escoltarem consta de tres concerts de Johann Sebastian Bach (1685-1750):
el Concert per a clavecí i orquestra núm. 1, en Re menor, BWV 105, el Concert per a oboè i violí,
en Re menor, BWV 1060R i el Concert de Brandenburg núm. 5, en Re major, BWV 1050. Els
intèrprets són Farran Sylvan James, violí solista; Maria Roca i Kathy Leidig, violins primers; Alba
Roca i Elisabeth Bataller, violins segons; Natan Paruzel, viola; Hannah Freienstein, violoncel;
Mario Lisarde, violone; Marina Durany, traverso solista; Pere Saragossa, oboè solista i Dani
Espasa, clave i director.
Què: Concerts bachians.
Quan: el dilluns 11 de febrer a les 20:00 (concert de 70 minuts sense pausa).
On: al Palau de la Música.
Més informació h
( ttps://www.palaumusica.cat/ca/vespres-d-arnadi-dani-espasa_598674) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZK6-x9sdEYo

https://www.catorze.cat/noticia/11989/concerts/bachians
Pàgina 2 de 2
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CONCERTS

L’hivern rus arriba a
l’OSV
SIMFÒNICS AL PALAU. Orquestra Simfònica de Vallès. Nikolai Kuznetsov,
piano. Dir.: Lucas Macías. Obres de J. M. Guix, Rachmàninov i
Txaikovski. PALAU DE LA MÚSICA. 2 DE FEBRER DE 2019.
La confluència en un mateix programa de dues obres emblemàtiques com són
el segon dels Concerts per a piano de Rachmàninov i la descriptiva Simfonia
Somnis d’Hivern de Txaikovski, ja és de per si un veritable homenatge al
romanticisme musical rus. Més encara quan aquestes dues pàgines venen
precedides per una obra inspirada en la poesia del Premi Nobel de Literatura
nascut a Sant Petersburg Joseph Brodsky, Venezia de Josep Maria Guix. A
això cal sumar la presència, com a solista invitat per interpretar l’obra
concertant de Rachmàninov, del pianista rus Nicolai Kuznetsov, flamant
guanyador del Premi Ricard Viñes 2018.
L’Orquestra Simfònica del Vallès dirigia la seva mirada a Rússia sota les ordres
del director d’orquestra Lucas Macías, actual titular de l’Oviedo Filarmonía i que
va ocupar durant anys el rol d’oboè principal de la Royal Concertgebouw. El
públic era nombrós, atret per un programa d’una suggestió inqüestionable i va
obtenir disparitat en els resultats interpretatius. El concert va obrir-se amb unes
paraules del compositor Josep Maria Guix –enguany compositor convidat al
Palau– presentant la seva Stanza: una ocasió per llegir un dels poemes que
Brodsky va dedicar a la Ciutat dels Canals i que en vida va visitar en tantes

ocasions entre la tardor i l’hivern. Música de textures bellíssimes, amb sons
inspirats en les harmonies de l’Escola Veneciana de Gabrieli, en què nostàlgia i
serenitat confegeixen un bellíssim quadre breu però d’un alt poder evocador.
Bon treball de l’orquestra i director com a preàmbul de la famosíssima pàgina
concertant de Rachmàninov.
El jove pianista Nikolai Kuznetsov atresora infinitat de premis, distincions,
beques i guardons aconseguits a Rússia que li han permès d’oferir concerts a
nivell internacional i obtenir una sòlida formació que actualment encara amplia
a l’emblemàtic Conservatori Estatal Txaikovski de Moscou. Kuznetsov comprèn
meravellosament la música de Rachmàninov i a més a més hi atorga un segell
personal. Pianista refinat, no basa la interpretació en una mirada virtuosística
cercant emfatitzar un romanticisme líric exacerbat. Més aviat cerca un equilibri,
una visió d’una elegància extraordinària, d’una sensibilitat refinadíssima i d’un
ímpetu que a moments brolla fent emergir tota la tècnica de l’atac dels acords
tan representativa de l’escola de piano russa. Però la seva versió va xocar amb
una visió absolutament distinta d’orquestra i director, que, una vegada i una
altra ofegaven la sonoritat del piano en el decurs del primer moviment i deixant
de banda algunes entrades fora de lloc molt evidents al darrer passatge. A
l’inici del segon moviment tot es va anar assentant (malgrat que un telèfon
mòbil inoportú va estar sonant durant molts segons des d’una llotja a pocs
metres del solista, tot fent una vegada més inútils els esforços del Palau per
prevenir el públic) i Kuznetsov va poder mostrar tota la sensibilitat i comprensió
estètica i tècnica d’un autor que tan bé s’emmotlla al seu estil pianístic. Ja al
darrer moviment l’excés de decibels orquestrals va obligar el jove pianista a
desplegar unes sonoritats molt més eloqüents i que probablement s’escapaven
de la visió que prèviament havia plantejat del concert. Fora de programa va
interpretar dues obres com a recompensa als grans aplaudiments que el
nombrós públic li va obsequiar.
Si una simfonia de Txaikovski té un caire descriptiu del paisatge rus, aquesta
és, sens dubte, la primera de les sis que va compondre. Estrenada el febrer del
1868 i revisada posteriorment, els paisatges d’hivern ens evoquen les grans
extensions de terreny, les boires, les llargues nits, els laments que emergeixen
en la bellíssima cançó del segon moviment o la vistositat de tot el folklore
plasmat en l’“Allegro maestoso” final. Simfonia, doncs, que atorga molt de joc a
orquestra i director per retratar –amb el lirisme inequívoc de la música de
Txaikovski, amb els colors i contrastos dinàmics, amb l’atmosfera bellíssima
creada en el decurs dels quatre moviments– aquest esplèndid quadre
orquestral. Moments destacats van emergir al primer i tercer moviments, amb
un bon treball de les seccions de l’orquestra i una direcció curosa en el detall i
en l’equilibri de les sonoritats. Macías va optar pel caire descriptiu, per realçarne els episodis més lírics, per fer dialogar les seccions de l’orquestra amb uns
volums que ara sí van tenir el nivell de proporció que van mancar a la
interpretació de l’obra concertant. Un programa amb la música russa de
rerefons i summament atractiu (amb la resposta consegüent de públic) que
serà recordat pel bon treball de Kuznetsov i per la personalitat compositiva de
Josep Maria Guix, que mai deixa indiferent l’oient.
Imatge destacada: © PIG-Studio
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