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ESdEvEnimEnt muSical

L’Orfeó Català triomfa en el
festival Proms de Londres
3El cor va interpretar els ‘Gurrelieder’, de Schönberg, dirigit per Simon Rattle

EFE / CHRIS CHRISTODOULOU

època i en una geografia boirosa similar, i per la dificultat vocal a la
qual s’enfronten els protagonistes.
L’obra està basada en textos del poeta danès Jens Peter Jacobsen. Rattle
en va fer una lectura exuberant en
un auditori que es presta molt bé a
les grans obres simfonicocorals com
aquesta. La soprano Eva-Marie Westbroek va lluir tot el seu poder vocal
per sobre d’una orquestra sempre
potent i a molt volum. No es pot dir
el mateix del tenor Simon O’Neill.
Té la veu de heldentenor, de tenor heroic, apropiada per al paper de Waldemar, però li faltava potència i no
va poder superar en moltes ocasions
l’allau orquestral que li passava per
sobre.
Completaven el repartiment de
luxe la mezzosoprano Karen Cargill
(Colom del bosc), el tenor Peter Hoare (Klaus, el bufó), el baríton Christopher Purves (pagès), i el també
baríton Thomas Quasthoff, que en
aquesta ocasió era el narrador. Tots

L’obra, que va ser
ben interpretada, va
resultar aclaparadora
i va deixar bocabadats
els espectadors

33 Impressionant aspecte de l’escenari del Royal Albert Hall dissabte passat, durant la interpretació dels ‘Gurrelieder’.
ROSA MASSAGUÉ
LONDRES

L’

Orfeó Català va participar dissabte en un dels
grans esdeveniments musicals de l’any a Londres i
va triomfar. Va interpretar els Gurrelieder, d’Arnold Schönberg, en el festival BBC Proms, al Royal Albert Hall, juntament amb el cor de l’Orquestra de la Ciutat de Birmingham,
el de l’Orquestra Simfònica de Londres (LSO), i aquesta orquestra, diri-

gits tots per Simon Rattle. La presència d’aquesta obra en la programació dels Proms (80 concerts en 70
dies) havia despertat un gran interès. Per la bellesa de la seva partitura, però sobretot per la poca freqüència amb què s’interpreta a causa de la seva complexitat i dificultat,
i a l’obligada presència d’un nombre enorme de músics que toquen
instruments molt variats
–entre ells, cadenes de ferro–, i
d’una massa coral de grans dimensi-

ons. Les veus masculines dels tres
cors intervenen en l’última de les
tres parts en què es divideix l’obra, i
les femenines s’hi sumen en els últims cinc minuts, que són apoteòsics. En la primera i la segona part hi
intervenen solistes i un narrador.
Els Gurrelieder
són una obra difícil de classificar pel
fet de tractar-se d’un cicle de cançons, però també és una cantata i un
melodrama. Schönberg la va comUN AMOR IMPOSSIBLE /

pondre en la seva joventut, abans de
convertir-se en el paladí del dodecatonisme, i beu de compositors romàntics i tardoromàntics com ara
Wagner i Mahler, encara que, composta entre el 1900 i el 1910, també
presenta influències simbolistes i
impressionistes.
Se la considera com el Tristany i
Isolda del compositor vienès perquè
narra una història d’amor impossible –la del rei Waldemar i la seva
amant Tove–, que transcorre en una

Sant FEliu dE GuÍXOlS

ir per una programació en què conviuen amb èxit propostes de caràcter popular amb altres per a públics
més especialitzats, com és el cas de
Jamie Cullum o Lindsay Kemp».

Porta Ferrada tanca la seva
edició més multitudinària
El balanç final d’ocupació del Festival de Porta Ferrada en la seva edició número 55 comptabilitza un total de 32.000 espectadors, 2.000 més
que l’any passat. I la prova de l’èxit
es fa evident amb la dada que nou
dels espectacles programats han
penjat el cartell de no hi ha entra-

des. Els plens absoluts es van concretar en els concerts de Toquinho
i Maria Creuza, Jamie Cullum, Jarabe de Palo acompanyat per Quercus, Dàmaris Gelabert, Fangoria i La
Unión, Antonio Orozco, Andreu Buenafuente, Rosario i Sarah Chang,
mentre que la resta de la programació ha tingut un percentatge d’ocupació del 80%.

Després de la festa de clausura,
Electronic Sunset, el director del
festival, Iñaki Martí, va apuntar que
«l’eclecticisme i la diversitat» són
les bases del festival. «El públic respon amb entusiasme i això ens estimula a continuar per aquesta línia»,
va afegir. El director artístic, Albert
Mallol, va destacar per la seva banda que «el públic s’ha deixat sedu-
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En l’actual edició s’han
pogut programar espectacles en
tots els espais habilitats a Sant Feliu
de Guíxols: des del versàtil Espai
Port, epicentre de la trobada capaç
de reinventar el seu format segons
l’ocasió fins al nou espai Guíxols
Arena, el Teatre Auditori Narcís
Masferrer i l’església del Monestir.
Això ha permès incorporar-hi els
Jardins del Monestir, on s’ha pogut
disfrutar d’espectacles gratuïts.
També s’ha d’ assenyalar la consolidació del Village on s’ha pogut veure Miqui Puig, Mag Nuel, Ferran Piqué i Luis González Trio, entre altres artistes. H
ELS ESPAIS /

3un total de 32.000 espectadors han visitat el festival
EL PERIÓDICO
BARCELONA

ells van oferir unes interpretacions
brillants, igual que els tres cors, dirigits per Simon Halsey. Els Gurrelieder
són una obra que, ben interpretada,
com era el cas, resulta aclaparadora
i deixa l’espectador bocabadat. Això és el que va passar al Royal Albert
Hall londinenc, on els 6.500 assistents van premiar els intèrprets
amb llargs aplaudiments.
La participació de l’Orfeó Català
en aquest concert extraordinari forma part del programa d’internacionalització emprès per l’entitat. Segons Halsey, que fa menys d’un any
que és al capdavant de la formació
coral, la de dissabte va ser una cita
històrica. Dijous passat l’Orfeó Català va oferir un concert a cappella
a la catedral de Southwark, al sud
de Londres, en el qual va interpretar Ave Verum, de Mozart, dirigit per
Pablo Larraz, i O vos omnes de Pau Casals, i Rèquiem de Maurice Duruflé,
dirigides per Simon Halsey. H

33 Jamie Cullum.
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L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

ntegració

ou mostres aquests
terroristes hi ha el
e els catòlics i els
zisme. Ni més ni
xen de la mateixa

ix l’etern debat sommigrants. Cal dir
tes ja no són ni imquí. Més aviat, per
de la integració de
ulturals i religioses

en l’odi ho
si fóssim
formar
altres»

Anthony
Lake
Director Executiu
Unicef

que conviuen en una mateixa comunitat
política. Massa vegades es tracta tots els
marroquins com a musulmans, atenent
únicament a la seva identitat religiosa i
deixant de banda moltes altres dimensions de la seva vida i moltes altres de les seves necessitats i dificultats. La integració
no és només garantir els drets bàsics
d’aquells que paguen impostos aquí havent nascut en un altre lloc. És també respectar fins a considerar tan propis com altres els seus costums, les seves expressions
culturals, les seves llengües...
Possiblement aquests joves no s’han fet
terroristes perquè no estiguessin prou integrats. Però possiblement també aquells
que els inculquen el seu odi ho tindrien
més difícil si no parléssim d’integrar els individus en el grup sinó d’integrar les seves
formes de vida en les que considerem «les
nostres», sempre amb el comú denominador dels drets humans.

er unitària, i prou

bte una manifestaho van ser abans, a
ue van rebutjar els
cor o contra Ernest
mar aquell «No a la
les banderes i les sii els protocols quea manifestació caldiscrepàncies però
tat d’homenatge a
mna als autors d’a-

En aquest clima i davant la gravetat dels
fets no s’entén la sortida de to de la CUP intentant vetar la presència del cap de l’Estat
en aquesta manifestació. Res es construeix
des de l’exclusió i encara menys de qui té
per missió representar tothom. No es tracta de limitar ningú, tampoc la CUP, en les
seves crítiques polítiques siguin a qui siguin, però el que no es pot és enverinar un
moment de dolor com el posterior als
atemptats. Que alguns ho facin en un altre
sentit no és justificació.

ínez.
e, Bernat Gasulla, Olga Grau,
Rafael Tapounet, Iosu de la Torre.
ma Robles. On Barcelona: Pau Arenós.
.

Noms propis

Leonard Beard

EEEE

L’organisme de l’ONU per a la infància, a través del reportatge Invisibles, que aquest estiu circula de
festival en festival, s’uneix als estudis de diverses oenagés que denuncien que milers de menors arribats a Itàlia des de Líbia queden
desprotegits.
3Pàg. 16

Íñigo
De la Serna
Ministre de
Foment

EEEE

Quan es compleixen nou anys de
la tragèdia de Spanair, els afectats
reclamen que es desclassifiqui la
documentació referent al vol sinistrat. Una petició que, recorden, ja
van fer al ministre el mes de juny
passat i que encara no s’ha complert.
3Pàg. 26

Sergi
Roberto
Futbolista

EEEE

El blaugrana es va transformar ahir
en la punta de llança de l’equip i va
demostrar la seva vàlua com a titular marcant el segon gol que va atorgar la victòria al Barça davant el Betis (2-0) al Camp Nou, en el debut de
la Lliga.
3Pàg. 30

Garbiñe
Muguruza
Tennista

EEEE

La hispanoveneçolana va destrossar
ahir a la final de Cincinnati Simona Halep, a la qual es va imposar
per 6-1 i 6-0 en menys d’una hora.
Una impressionant victòria que la
posiciona per a l’Open dels Estats
Units.
3Pàg. 37

Simon
Halsey
Director de
l’Orfeó Català

EEEE

Va entrar per la porta gran del Royal
Albert Hall i va triomfar. L’Orfeó Català va participar dissabte en el
prestigiós festival BBC Proms, on va
interpretar la monumental obra de
Schönberg, Gurrelieder, sota la direcció de Simon Rattle.
3Pàg. 43
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Els Proms londinencs reben amb calidesa l’Orfeó Català en el seu debut, amb uns ‘Gurrelieder’ dirigits per Simon Rattle

Barcelona al cor
rubricar aquesta combinació de cicle de cançons i cantates.
La London Symphony, el lideratge de la qual assumirà ja de manera efectiva Rattle d’aquí a quatre
setmanes, lluïa el desplegament
necessari, quatre arpes, set trompes, quaranta violins... tota mena
de percussió, incloses cadenes... I a
dalt, a les enormes llotges, les veus
dels cors de la City of Birmingham
Symphony, els de la mateixa London Symphony i els de l’Orfeó Català.ElstresdirigitsperHalsey.“És
la primera vegada que soc l’encarregatdetotselscorsenescena,quina responsabilitat!”, feia broma.
Des del minut zero del concert,

Si hi va haver
diferències entre els
cors britànics i els
cantaires catalans, no
es van poder advertir

CHRIS CHRISTODOULOU / EFE

Vista general de l’aspecte, dissabte a la nit, del Royal Albert Hall de Londres, durant l’actuació, entre d’altres, de l’Orfeó Català
MARICEL
CHAVARRÍA
Londres
Enviada especial

Quatre dies després de l’atemptat a
la Rambla, Londres encara porta
Barcelona al cor. La BBC obria el
migdia d’ahir amb la missa de la Sagrada Família a la qual van assistir
els Reis; The Observer publicava el
seguiment de l’atemptat a la portada, i The Sunday Times feia un desplegamentpresiditperlaimatgede
la reina Letícia amb un noi a l’hospital. Si es tractés d’una altra ciutat,
és probable que la premsa dominical anglesa s’aboqués a altres temes, com els desmentits rumors
d’abdicació d’Isabel II. Però Barcelona desperta totes les simpaties.
No és estrany, doncs, que la presència dissabte a la nit a la capital
britànica de l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau de la Música
debutant als històrics BBC Proms
sota la batuta del gran Simon Rattle
resultés també d’interès per als
mitjans locals. Es va demostrar en
el freqüentat homenatge que els
cantaires van retre abans del concert a les víctimes de Barcelona,
just a l’entrada del Royal Albert
Hall. La BBC, que ho gravava, va
voler fins i tot entrevistar dos dels
membres del cor català. Un cor que
ja té la seva connexió anglesa des
que Simon Halsey n’és el titular. I,
per tant, connexió amb l’incomparable Rattle. Tenint en compte que
l’Orfeó i BBC Proms són dues institucions que competeixen en longevitat –el primer celebra el seu 125è
aniversariielfestivalfalatemporada 123– resulta xocant que el debut
s’hagi fet esperar tant.
“Per aquí han passat molts cors,

ara ens ha arribat el torn –diu Simon Halsey–. Una demostració
que estem al màxim nivell és que
Rattle dirigirà per primer cop un
concert a cappella” i serà amb ells,
la primavera, al Palau de la Música.
Als dos Simons els uneix una amistat profunda i 36 anys de col·laboració. La confiança és tal que Rattle
li va cedir la batuta en un assaig.
Peròanemal’experiènciadedissabte a la nit al Royal Albert Hall,
amb 360 veus i 140 instruments interpretantelcicleGurreliederd’Arnold Schönberg. El bo i millor del
liederisme es trobava en els solistes: la soprano Eva-Maria Westbroek, el tenor Simon O'Neil, la
mezzo Karen Cargill, el baix Christopher Purves, el tenor Peter Hoare i l’extraordinari Thomas Quasthoff, que va fer un Speaker sensacional,idoniperaaquestcosdeveu
baritonal amb què Schönberg va

CHRIS CHRISTODOULOU / EFE

Simon Rattle, dirigint el passat dissabte en els Proms

després que les 6.500 persones que
caben al Royal Albert Hall ocupessinelsseusseients–iesnotifiquésa
ple pulmó l’última recaptació, un
clàssic als Proms que és saludat
amb aplaudiments–, el silenci a la
sala va ser sepulcral. Així són les
coses als 180 concerts que BBC
Proms celebra en 70 dies. Rattle va
poder deixar anar el so transparent
de la seva orquestra, les seves anades i vingudes energètiques, sense
que ni una estossegada, ni el frec
d’un paper (llums encesos per seguirelstextosalprograma)alteressin el decurs natural de la música.
Els cors, ja molt avançada la partitura, van sonar sàviament i sorprenentment cohesionats. L’Orfeó
deixa ja notar la seva evolució en
mans de Halsey, un dels mestres de
cor més celebrats d’Europa. I si hi
havia diferències entre britànics i
catalans, no van poder advertir-se.
“Els tres cors tenen en comú la
flexibilitat dels cantants per posarse en mans d’un director nou. Però
són tradicions diferents: l’Orfeó
posa emoció i treballa després
l’exactitud, i els britànics comencen sent precisos i busquen més
tard el so”, va apuntar Halsey.
El final? Emocionant. El públic,
amb la platea atapeïda pels incondicionals que paguen 6 lliures per
seguir el concert drets, va dedicarlos vuit minuts d’aplaudiments.

“Sabem com n’és, de dur, però cal creure en la música”
Simon Rattle no es va apa-

rèixer ahir a la nit a la copa
posterior que van fer els
cantaires en una sala del
soterrani de l’Albert Hall per
celebrar el concert. Estava
ocupat amb la resta de cossos
artístics que van participar
en el macroconcert –macro
considerant que era de clàssica–. Tot i que una aparició
d’un minut i mig hauria estat
molt significativa. Al cap i a
la fi, era ell mateix el que
havia suggerit que l’Orfeó
pogués manifestar el seu
dolor pels atemptats de la

Rambla cantant a capella a
les portes de la sala. Van cantar O vos Omnes de Pau Casals, però també El cant de la
senyera, després de la qual els
cantaires van llançar crits de
“No tenim por” i “Visca Catalunya”.
Potser els caps de premsa de
Sir Simon Rattle li van aconsellar que no exposés la seva
imatge a la interpretació que
des del seu país pot fer-se
d’aquesta combinació de dol i
nacionalisme reivindicatiu
que es produeix en aquests
moments convulsos.
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La qüestió és que va ser
Kathryn McDowell, la gerent
de la London Symphony, la
que es va acostar a saludar i
consolar els cantaires arribats de Catalunya. “Des de
Londres ens recordem de
Barcelona en aquests moments difícils. També hem
passat per això i és molt dur,
però hem d’utilitzar la música, hem de creure en el poder
de la música per canviar el
món”, va dir la notòria gerent, una de les personalitats
que han estat condecorades
per la reina Isabel per la seva

tasca en la música.
“Aquesta visita de l’Orfeó és
un intercanvi important per
al Regne Unit –puntualitzava
Halsey–, perquè per als que
estem sagnant pel desastre
del Brexit és bàsic continuar
mantenint una idea de la
unitat d’Europa”. A l’escenari
hi havia solistes de cinc països, músics de 25 nacionalitats diferents, el director era
britànic però resident a Berlín i la peça que sonava era
d’un austríac. Per no esmentar el públic, procedent de tot
arreu del planeta.

És d’agrair la construcció ocupar el seu lloc,però sempre
les seves files i fidels a l’ideal coEspaña
FRECUENCIA:
d’aquest primer programa,
in-Diarioserà diferent. El quartet és fruit
mú de la feina ben feta i la PAÍS:
qualide maduresa, ja tenim el Hagen,
tel·ligent,
que
proposa
tres
motat. Per a qui els coneix només
PÁGINAS: 43
O.J.D.: 128465
per exemple. I espero que el Caments
de
la
vida
–i
obra–
de
Beper la seva música, les percepciTARIFA: 11022 €
E.G.M.: 549000
ons que sorgeixen d’aquest con- ethoven, i que va continuar amb sals a partir d’aquests primers i
ÁREA:
- 22% dels Quartets
SECCIÓN:
el tercer
de l’op.CULTURA
59, virtuosos 20 anys els segueixi. En
cert revelen la seva manera
de249 CM²
20 Agosto, 2017

MARICEL CHAVARRÍA

L’Orfeó recorda a Londres les víctimes de l’atemptat
L’Orfeó Català, que debutava ahir
a la nit a la London Symphony en
el marc dels BBC Proms de Londres, va improvisar una actuació
a cappella abans del concert a
l’entrada del Royal Albert Hall,
on se celebra el prestigiós festival.
La decisió la va prendre sir Simon

Rattle (en la imatge), el director
musical de la vetllada, arran
dels atemptats de dijous a Barcelona. Els cantaires van interpretar O Vos Omnes de Pau Casals i
seguidament El cant de la senyera,
conduïts pel seu titular, Simon
Halsey, i davant la multitud que
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arribava al festival i la premsa
anglesa que es va congregar
per fer-se ressò del memorial per
les víctimes de la Rambla. “No tenim por”, va ser el crit unànime amb el qual van donar per
acabada la seva performance. /
Maricel Chavarría
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ELS PROMS ACULLEN
L’ORFEÓ CATALÀ
El cor homenatja les víctimes dels atemptats abans del seu debut
al festival amb els ‘Gurrelieder’ de Schönberg dirigits per Sir Simon Rattle

TEXT XAVIER CESTER
LLOC LONDRES

La sortida del sol en tota de la seva esplendor, en un do major d’una refulgència encegadora, té un escalf encara
més d’agrair en aquests temps atribolats que vivim. Aquesta és la conclusió
d’una de les partitures més gargantuesques de la història de la música, els Gurrelieder de Schönberg, l’obra amb què
l’Orfeó Català va fer el seu exitós debut
als Proms.
El concert, a més, servia de monumental pròleg a la titularitat de l’Orquestra Simfònica de Londres, que a
partir del mes vinent assumirà Sir Simon Rattle. El director anglès torna a
casa després de 16 anys al capdavant de
la Filharmònica de Berlín, i quin millor
regal per al seu públic que una peça que
domina com pocs. Amb una orquestra
d’una brillantor demostrativa, capaç
també de les deliqüescències més refinades, Rattle signa una lectura abrusadora, controlant amb fermesa els prop
de 500 músics a l’escenari, incloent-hi
els cantaires de l’Orfeó i els dels cors de
la Simfònica de Londres i la Simfònica
de la Ciutat de Birmingham, així com un
bon equip de solistes, com Simon
O’Neill, Eva-Maria Westbroek, Karen

Cargill i Thomas Quasthoff. La presència de l’Orfeó Català en un festival tan
imponent com la seva seu, el Royal Albert Hall, és la culminació ideal de la
primera temporada de Simon Halsey
com a director artístic dels cors del Palau de la Música Catalana. Des de fa més
de 30 anys, Halsey és l’home de confiança de Rattle per a les produccions simfònico-corals, a banda de ser també el titular dels cors de Birmingham i Londres, i la compenetració que exhibeixen
els dos músics en els assajos és un espectacle en si mateix. Halsey admetia el
nerviosisme davant el repte de tenir els
seus tres cors a l’escenari, un repte saludat per les càlides ovacions dels més
de 6.000 espectadors que omplien la sala. El silenci reverent amb què la multitud va seguir el concert és digne d’admiració i, per què no admetre-ho, enveja. L’eufòria posterior dels orfeonistes,
cantant improvisadament en un reservat des de La sardana de les monges fins
a Els segadors, estava justificada.
Homenatge a les víctimes

El concert de dissabte va tenir lloc al Royal Albert Hall. CHRIS CHRISTODOULOU / BBC
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La plana major del Palau va emmarcar
aquesta actuació en l’estratègia d’internacionalització dels cors de la casa.
L’actuació dels Proms ha sigut possible
també gràcies a una aportació de la família Carulla, però Halsey no es va voler oblidar d’una altra figura necessària,
el seu assistent, Pablo Larraz, responsable de bona part de la feina de preparació del cor.
En una trista coincidència, l’Orfeó
Català actuava dijous a la catedral de
Southwark, al costat de l’escenari fa uns
mesos d’un atac terrorista, mentre tenia lloc l’atemptat a la Rambla. En el
primer assaig conjunt de cors i orquestra, Rattle va dedicar un minut de silenci a les víctimes, i abans dels Proms, davant el Royal Albert Hall, el cor va interpretar com a homenatge O vos omnes de
Pau Casals i El cant de la senyera. Als espectadors anglesos ja els vam traduir
què volia dir “No tenim por”.
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L’espectacular escenari del Royal Albert Hall amb els tres cors junts als laterals superiors, al final del concert ■ EL PUNT AVUI

L’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau debuten amb gran èxit
en el cèlebre festival BBC Proms de Londres sota la batuta de Rattle

Gota en la tempesta
Valèria Gaillard
LONDRES

Eufòria. Aquesta és la sensació que recorria cadascun dels membres de l’Orfeó Català i del Cor de
Cambra del Palau després
del magnífic concert que
van interpretar dissabte al
Royal Albert Hall de Londres, i que ha suposat tota
una fita històrica. Els catalans, un centenar de cantaires, van entonar els
apoteòsics Gurrelieder
d’Arnold Schönberg –un
compositor, per cert, que
va viure a Barcelona– al
costat del Cor de la London Symphony Orchestra
i el CBSO Chorus de Birmingham: en total, 360
cantaires. Com el mag
Merlí davant dels elements desfermats, Simon
Rattle –descamisat i travessat ara i adés per descàrregues elèctriques– va
dirigir el magnífic desplegament vocal al capdavant
també de la London Symphony Orchestra. Tot plegat va tenir lloc en el marc
d’un dels festivals de més
renom mundial i en el qual

debutava l’Orfeó: el BBC
Proms de Londres.
“El nostre cant ha estat
com una gota de pluja enmig d’una tempesta, però
hem aconseguit treure un
so meravellós en una peça
especialment difícil”, comentava Cristina Blasi,
una de les cantaires més
veteranes de l’Orfeó. “Ha
estat una experiència extraordinària perquè estem amb les millors formacions del moment; el
més important és el clima
que es crea”, opinava el
cantaire Carles Masdeu.
“Aquesta nit ha estat
molt emocionant; teníem
el llistó molt alt, però ho
hem aconseguit gràcies a
vosaltres”, va afirmar Mariona Carulla, presidenta
de la Fundació Palau de la
Música Catalana Orfeó Català adreçant-se als cors
després del concert.
El llistó es deia BBC
Proms i Royal Albert Hall,
una sala de concerts londinenca de categoria, una de
les més grans en què la coral del Palau cantava per
segon cop després de debutar-hi l’abril del 2015.

És una mena de teatre arena en el qual la part de platea es destina a espectadors drets que paguen una
entrada mòdica d’uns 8
euros. Doncs bé, una hora
abans del concert ja s’havien format llargues cues
per accedir al recinte circular. La sala estava plena

El públic, unes
6.500 persones,
va ovacionar
músics, solistes i
cors durant prop
de vuit minuts
de gom a gom: 6.500 persones totalment entregades que van estar ovacionant músics, solistes i cors
fins a 8 minuts en acabar
el concert.
Les entrades es van exhaurir poques hores després de posar-se a la venda, ja que era la primera
vegada que Simon Rattle
dirigia la London Symphony com a director titular,

P.11

tot i que hi debutarà oficialment d’aquí a quatre
setmanes. A més, era una
obra que no s’interpretava
des dels anys seixanta, tal
com va explicar la directora tècnica de la London
Symphony,
Kathryn
McDowell, en acabar el
concert.
El britànic Simon Halsey, director artístic dels
cors de l’Orfeó Català i assessor artístic del Palau de
la Música Catalana, es va
declarar “orgullós” de la
formació catalana que dirigeix ara no fa ni un any:
“Aquest intercanvi internacional ha estat molt important i potser més per
als anglesos que per a Barcelona, perquè després de
la catàstrofe del Brexit és
important seguir mantenint una idea de connexió
europea.” Col·laborador i
amic de Rattle des de fa
anys, Halsey considera
que aquest concert mostra que l’Orfeó està als top
level: “El nostre cor és molt
inusual perquè tenen
aquesta fantàstica energia i un compromís que ve
directe del cor.” A més va

recordar que el juny del
2018 Rattle vindrà al Palau de la Música Catalana a
dirigir l’Orfeó, i per primera vegada en una composició a cappella.
Tres quarts d’hora
abans del concert, l’Orfeó
Català va protagonitzar
una emotiva actuació al
carrer, davant del Royal
Albert Hall, en homenatge
a les víctimes de l’atemptat de Barcelona de dijous.
Van cantar l’O vos omnes,
de Pau Casals, i El cant de
la senyera, que es va cloure amb crits de “No tinc
por”, “Tots amb Barcelona” i “Visca Catalunya”.
El pressupost del viatge, 60.000 euros, procedeix de la donació que va
fer la família Carulla d’un
milió d’euros, la majoria
dels quals s’han invertit en
reformes a l’edifici. La política d’internacionalització dels cors de l’Orfeó no
acaba aquí. Entre les properes cites hi ha la del Cor
Infantil, que ha estat convidat per Sir Eliot Gardiner a cantar les Vespres de
la Beata Verge l’any vinent a Pisa. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 22388

TARIFA: 1232 €

E.G.M.: 110000

ÁREA: 161 CM² - 15%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

21 Agosto, 2017

Les cares de la notícia
DIRECTOR D’ORQUESTRA

Simon Rattle

Gran concert a Londres

-+=

El prestigiós director d’orquestra britànic va dirigir
aquest dissabte, al Royal Albert Hall de Londres,
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau al costat Cor de la London Symphony Orchestra i el
CBSO Chorus de Birmingham, en un concert extraordinari al famós festival Proms.
PRIMERA MINISTRA BRITÀNICA

Theresa May

Amb el partit en contra

-+=

La primera ministra britànica no se n’acaba de
sortir davant l’oposició interna al partit conservador, que li va retirar la confiança després de perdre la majoria absoluta al juny passat. Ara May
torna de vacances amb la idea d’imposar-se al
partit i recuperar-ne el lideratge a l’octubre.
CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA

Joan Josep Omella

Homilia desafortunada

-+=

El cardenal Omella va pronunciar una homilia ben
desafortunada ahir, en la missa de record per les
víctimes dels atemptats, i no només pel fet que la
fes tota en castellà, sinó perquè va menystenir els
Mossos, Catalunya, el president català i va polititzar-la criticant de sota mà el “procés” català.
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FACES OF THE DAY
ORCHESTRA CONDUCTOR

Simon Rattle
Great concert in London
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The famous British conductor conducted the Orfeó
Català and the Choir of the Cambra del Palau at the
Proms in London on Saturday night. A triumph.

CARDINAL ARCHBISHOP OF BARCELONA

Joan Josep Omella
An unfortunate homily

+-=

A controversial homily from the archbishop of Barcelona
at the mass for the victims of the terrorist attacks in
Barcelona. Unfortunate words at a sensitive time.
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EN BREVES

(Australia) y puso rumbo a Barcelona.
Tras llegar a la Ciudad Condal, el padre, acompañado por psicólogos y otros
profesionales de apoyo emocional, se
dirigió al Instituto de Medicina Legal
de la Ciudad de la Justicia, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para
identificar a su hijo fallecido. La famiAgosto,
2017ha agradecido la
lia21
de Julian
Cadman
ayuda recibida durante los últimos

el pequeño pero no quiso abandonarEspaña
lePAÍS:
en su agonía
pese a los requerimien-

PÁGINAS: 24-25
TARIFA:
12910
€
Hoy,
todos
identificados
La Generalitat confía en
ÁREA: 309 CM² - 42%
tener
identificadas hoy a
las 14 víctimas mortales

precisaron fuentes de los Mossos d’EsFRECUENCIA:
Diario
quadra.
El responsable
de los Mossos,
Josep Lluís Trapero, avanzó que «en
O.J.D.: 98135
las próximas
horas se identificará a
las víctimas
E.G.M.: restantes».
409000
Las personas fallecidas en el atentadoSECCIÓN:
que han podido
identificarse son:
ESPAÑA
Elke Vanbockrijck (turista belga); Jared Tucker (estadounidense); los italianos Bruno Gulotta y Luca Russo; el

un joven voluntario de Vilafranca del
Penedès.

Diez heridos críticos
Respecto a las 51 personas heridas en
los atentados de Barcelona y Cambrils
que siguen hospitalizadas, diez se encuentran en estado crítico, 15 graves,
25 menos graves y uno está leve , según la Generalitat.

Homenaje en Londres
del Orfeó Català

Ceremonia
interreligiosa, el jueves

Las muestras de solidaridad llegan
también desde el campo de la
cultura. Este fin de semana por
ejemplo, el Orfeó Catalá y el Cor de
Cambra del Palau de la Música
debutaron en el prestigioso festival
BBC Proms de Londres, en una
actuación que se convirtió en un
emocionado homenaje a las
víctimas del atentado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha
organizado junto a la Generalitat
una ceremonia interreligiosa para el
jueves por la tarde en el Consistorio,
con representantes de todas las
comunidades religiosas y laicas, y de
familiares de víctimas de los
atentados, según anunciaron ayer
las dos administraciones.
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30 forenses

Una treintena de forenses
realizan la autopsias a las
víctimas de los atentados
en el Instituto de Medicina
Legal.

21 Agosto, 2017

30 kilómetros cuadrados y ocupada
hasta
ahora
por yihadista de Estado
PAÍS:
España
Islámico. En dos días de ofensiva las
tropas
libanesas24-25
han recuperado dos
PÁGINAS:
tercios del territorio que dominan los
TARIFA:en12910
€ fronteriza con
extremistas
la región
Siria.
ÁREA:
309
CM² libanesa
- 42% inforUna
fuente
militar
mó a Efe de que las tropas avanza-

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 98135
ron con el apoyo de bombardeos de
E.G.M.:
409000
la aviación
militar
y el lanzamiento
de artillería pesada, y se hicieron con
SECCIÓN:
ESPAÑA
el control hoy de los pueblos de Jerbat al Daud y Jerbat al Tine, en las

la ONU en el sur del país desde septiembre de 2006. Desde entonces han
participado más de 22.380 militares
de todas las Fuerzas Armadas.
Actualmente, 618 efectivos españoles despliegan en la base «Miguel de
Cervantes» de Marjayún, siendo la misión militar más numerosa de las Fuerzas Armadas en el exterior.

Manifestaciones de musulmanes

Minuto de silencio

Varias concentraciones de ciudadanos que profesan
la religión
musulmana
tuvieron lugar
ayer en
Madrid,
León,
Mérida...
En la imagen,
una joven en la madrileña
Puerta del Sol.

En el Mundial Master de Natación de Budapest, y
ante el no de la organización a mantener un minuto
de silencio, el nadador español Fernando Álvarez se
quedó plantado mientras el resto saltaba al agua

Retenciones de tráfico
Los controles policiales en los alrededores del
municipio de Ripoll provocaron ayer importantes
retenciones de tráfico en los accesos, con hasta tres
kilómetros de colas.
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que sacaría a colación la «matraca»
independentista entre tanto dolor.
Tenían que llegar efectivamente esos
síntomas –siempre desde la tangente que permite posteriores matizaciones– para despertarnos la arcada
post estupor ante los atentados.
Me equivoqué en efecto considerando21
queAgosto,
los representantes
2017 de al-

todo lo que conlleva. Razón de más
para que dejen de aﬂorar miserias
como la mostrada por una ANC, a
quien parece preocupar más que las
víctimas el hecho de que el mundo
cierre ﬁlas contra el terror iluminando sus lugares emblemáticos con los
colores de una bandera que es la española.

presumía un alto grado de sentido
blanca» como triste referencia.
PAÍS: España
FRECUENCIA:
tra- Diario
Pero el estómago
no deja de revol- político ha sido deﬁnitivamente
verse cuando en la misma línea, los gada por el agujero negro de la deriva
PÁGINAS:
O.J.D.: 78063
actuales timoneles
reales4de los de- separatista.
Lo que ha ocurrido en Barcelona y
signios de Cataluña, entiéndase la
TARIFA:
6892
€
y lo que230000
muy
CUP, condena los atentados a su Cambrils estos díasE.G.M.:
particular manera que no es otra más probablemente ha conseguido eviÁREA:
280
CM²
27%
SECCIÓN:
OPINION
que situarlos como consecuencia del tarse en otros lugares de Cataluña y
capitalismo. No hay más que recordar del resto de España es fruto de una

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Alberto
Fernández
Líder del PP
en Barcelona

Alberto Fernández reclamó a la
alcaldesa Ada Colau «que instale
medidas de seguridad en forma
de pilotes o bolardos en puntos
estratégicos de la ciudad» de Barcelona, como se ha hecho en otras
ciudades de España y en varias
capitales europeas.

Antonio
Cañizares
Cardenal
arzobispo
de Valencia

El cardenal Antonio Cañizares ha
urgido a una «unidad sin ﬁsuras,
también de las religiones» para
acabar con el terrorismo yihadista,
«porque la unidad es imprescindible para salvar a la sociedad de esa
violencia». El mensaje interreligioso es oportuno y adecuado.

Marcelo
Rebelo
de Sousa

Joseph
Aoun

Presidente
de Portugal

Jefe del Ejército
libanés

El presidente de la República
de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa, y el primer ministro luso,
António Costa, mostraron su
solidaridad con Barcelona con
una visita al mosaico homenaje
de la Rambla: «La defensa de la
libertad es la mejor respuesta».

EN DEFENSA DE ESPAÑA
EL AMBIGÚ
Enrique
LÓPEZ

Me pregunto cuántos españoles a
estas alturas no han oído alguna referencia sobre el art. 155 de la Constitución en relación con la situación
en Cataluña. Ahora bien, este conocimiento popular bajo el falso apodo
de «suspensión de la autonomía»
corre paralelo a la frivolidad con la
que algunos lo utilizan, llegando a
aﬁrmar la imposibilidad de su ejercicio. A pesar de la naturaleza política de su decisión, el acuerdo lo
adopta el Senado por mayoría absoluta, la misma está sometida al Derecho en cuanto a los supuestos que
pueden dar lugar a su uso, que una

Comunidad Autónoma incumpla las
obligaciones que la Constitución u
otras leyes le impongan, o actúe de
forma que atente gravemente al interés general de España, esto es, incumplimiento y atentado. Quiere
decirse que si se dan estos supuestos
y son fácilmente identiﬁcables, el
Gobierno no tiene opción, debe
iniciar los trámites y solicitar la autorización el Senado con el ﬁn de
adoptar las medidas necesarias para
obligar a aquélla al cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones o para
la protección del mencionado interés general. La Constitución no utiliza la locución suspensión de la autonomía, sino tan solo la de adoptar las
medidas necesarias, y nada más. Mas
lo que deseo destacar es que la opción de su uso no es una mera opción
política, como si del trazado de una

LA SUSPENSIÓN
DE LA AUTONOMÍA
NO ES UNA
MERA OPCIÓN
POLÍTICA, ES UNA
OBLIGACIÓN
QUIEN PUEDE
PROVOCAR
EL USO
DEL 155 ES EL
QUE INCUMPLE
Y ATENTA
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El Ejército libanés se solidarizó
ayer con las víctimas de los atentados en Cataluña con el izado
de la bandera española en una
colina conquistada al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la
zona de Ras Baalbek (noreste del
país). Enorme gesto de cariño.

autopista se tratase, es una obligación para el Gobierno, de tal suerte
que el ejercicio no depende de éste,
sino de las autoridades de la Comunidad Autónoma que están incumpliendo gravemente las obligaciones
legales o atentado contra el interés
general de España. Huelga a esta alturas describir las acciones llevadas
a cabo por la Generalidad y el Parlamento. No seré yo quien las caliﬁque
legalmente, pero decir que lo que ha
ocurrido hasta este momento es tan
solo un conﬂicto político es sorprendente cuando menos, estando henchido de una relatividad contraria al
principio de legalidad. El Gobierno
está dando y solicitando al Tribunal
Constitucional respuestas legales
proporcionadas a los actos adoptados por las instituciones catalanas,
pero lo que debe quedar claro es que
quien puede acabar provocando el
uso del art. 155 es el que incumple y
atenta, y no quien se puede ver obli-

Mariona
Carulla
Presidenta
del Palau
de la Música

El Orfeó Catalá y el Cor de
Cambra del Palau de la Música
han debutado en el prestigioso
festival BBC Proms de Londres,
en un emocionado ambiente
donde se recordó a las víctimas
de los atentados de Barcelona y
Cambrils (Tarragona).

gado a iniciar los trámites de su
ejercicio. Por ello preguntarse ahora
si se aplica o no, es un acto de mera
especulación y que como he dicho
dependerá en exclusiva de los políticos catalanes que han asumido esta
senda de enfrentamiento con el Estado. Suya será la responsabilidad.
En la defensa del interés general de
España no caben posicionamientos
políticos interesados: o se está en su
defensa o no. No cabe ni equidistancia ni tactismo político. En España se
han producido otros problemas muy
graves ante los cuales algunas opciones políticas se instalaron en la
equidistancia, como si de Pilatos se
tratara y esto no es admisible en la
actual situación. El responsable en
exclusiva del problema es el que incumple sus obligaciones o atenta
contra el interés general, siendo injusto atribuir la responsabilidad al
que se empeña en la defensa de España y de su Constitución.
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

TENDENCIAS
CIENCIA
CULTURA
OCIO

Alicia G. Barlett

Israel Elejalde

Alfonso Cuarón

Simon Rattle

Escritora

Actor

Cineasta

Director de orquesta

Las actividades culturales
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) incluyen esta semana charlas del y dramaturgo Albert Boadella y de
la premiada escritora Alicia Giménez Barlett.

El actor Israel Elejalde ha
recibido el Premio Escena
del Festival Internacional
de Teatro Contemporáneo
de Lazarillo de Manzanares (Ciudad Realeste) evento reconoce “su faceta
como actor y empresario”.

El premiado director de cine mexicano Alfonso Cuarón participó el pasado ﬁn
de semana en una conferencia ante estudiantes en
el marco del Día Mundial
de la Fotografía, reivindicando allí el cine de autor.

Fotografía facilitada por la
BBC del director Simon
Rattle dirigiendo hoy al
London Symphony Chorus
y al Orfeó Català durante
el festival BBC Proms de
Londres, donde ha sido
una de las estrellas.
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¿Dónde está el
público del Palau?
El pianista Carles Marigó muestra su
exquisita sensibilidad en una sala casi vacía
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Definitivamente, en verano el
Palau de la Música es una atracción turística. Las visitas guiadas y los espectáculos flamencos y operísticos llenan sus arcas, pero la música clásica, que
por historia y tradición deberían ser su actividad primordial,
casi desaparece del mapa. En el
caso de los recitales del Festival
Mas i Mas, programados en plena canícula (17.30 horas), el fracaso de público es rotundo. De
hecho, poco más de 200 espectadores acudieron el jueves al recital del pianista catalán Carles
Marigó, quien, tras superar el
mal trago de ver un Palau casi
vacío, mostró con creces su exquisita sensibilidad como intérprete e improvisador.
El precio no es el problema:

las localidades para esta serie
de recitales pianísticos cuestan
20 euros, sólo dos más que la
visita guiada; con una difusión
adecuada, buena parte de los turistas que guardan cola para conocer por dentro las bellezas del
templo modernista podrían descubrirlas en su justa medida escuchando, de paso, un buen concierto. Pues ni por esas. En una
ciudad
que
presume
de
melómana, tan lamentable falta
de público abre interrogantes
muy inquietantes.
Poner al mal tiempo buena
cara no es fácil, pero lo hizo desde el primer minuto Carles
Marigó. Lo bueno de este joven
pianista, compositor, arreglista,
improvisador y educador musical es que no se parece a nadie:
frente al pianismo de técnica in-

Carles Marigó durante uno de sus conciertos.

falible y dinámicas impactantes
que hoy en día triunfan en el
circuito internacional, Marigó
exhibe un arte sutil, gusto por
los matices suaves, el calor lírico y la naturalidad del sonido.
Acertó con el programa, en
un arco histórico que permitió
al público descubrir cinco siglos
de repertorio hispánico con la
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danza popular como nexo de
unión. Rompió el hielo con una
improvisación a partir de una
fantasía de Alonso Mudarra,
abriendo un bloque consagrado
al Renacimiento en el que recreó con pulsación nítida y espíritu libre piezas de Antonio de
Cabezón y Pablo Bruna: tienen
encanto los ritmos de la gallar-

da milanesa y los tientos cuando
saltan del clave al piano moderno con buen gusto en la ornamentación.
Tras cerrar la primera parte
del recital con cinco deliciosas
sonatas del Padre Antoni Soler
en las que sorprendió la vivacidad y el latido rítmico popular
que tanto inspiro a este maestro
del teclado del siglo XVIII,
Marigó se plantó en el siglo XX
alternando su singular talento
para la improvisación con una
selección de piezas maestras de
Frederic Mompou, Enric Granados, Isaac Albéniz y Manuel de
Falla.
Quizás su arte sensible conecta más con el pianismo íntimo,
como demostró con una interpretación de la Canço i dansa
núm. 3, de Mompou, basada en
El noi de la mare; recreó con
acierto el vigor rítmico de las
tres Danzas españolas y El pelele
de Granados, pero mostró flancos débiles en piezas tan deslumbrantes como Asturias, de Albéniz, y la Danza ritual del fuego
fatuo, de Falla. Compesó cualquier reparo con una imaginación y sensibilidad como improvisador que es, sin duda, su principal rasgo distintivo.
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El pianista Carles Marigó debuta al Palau
de la Música en el cicle Mas i Mas
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MÓNICA RAKOSNIK Barcelona

El pianista Carles Marigó (Blanes, 1986) debuta aquesta tarda al
Palau de la Música Catalana, a la
Sala de Concerts, dins del festival
Mas i Mas, amb un recital de piano que inclou temes de compositors com Alfonso de Mudarra, el
Pare Antoni Soler, Manuel de Falla o Enrique Granados. Un passeig per les diferents èpoques de
la música del nostre país, des del
Renaixement, passant pel barroc,
per l’escola espanyola de música
per a teclat del s. XVIII, pel nacionalisme musical d’autors com
Granados, Albéniz i Falla, i arribant fins a les composicions de
Mompou. Llicenciat en interpretació musical per l’Esmuc, Marigó és un pianista polifacètic que
ha treballat com a compositor, intèrpret, arranjador i educador
musical.
ElseudebutalPalauarribadesprés de llançar el seu primer àlbum comasolista, Moments.L’àlbum, que ha estat registrat en el
marc de la seva residència a la Pedrera, contraposa els moments
musicals de Schubert i Rakhmàninov, i també inclou una improvisació del mateix pianista. Va ser
el segell discogràfic Seed Music
quiesvafixarenlaqualitatartísticaienlaclaraprojeccióinternacional de l’artista i li va oferir publi-

CARLES MARIGÓ
PALAU DE LA MÚSICA / 17.30 HORES

carelCD.ElmúsicdeBlanes,amb
el seu esperit inquiet i la seva exquisida formació, combina el seu
treball concertístic amb la tasca
educativa com a professor al conservatori del Liceu i a l’Esmuc.
Lasevagiratotjustacabadecomençar, ja que al setembre actuarà al Museu de Belles Arts Puixkin de Moscou i en el cicle de concerts ICAB amb el violoncel·lista
de Blaumut, Oriol Aymat. De moment, es presenta aquesta tarda al
Palau. 

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat
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Gandules’17-Gas Natural Fenosa.
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Barcelona y sus veranos, en el archivo de ABC

Vallvidriera: el maestro Millet dirige al Orfeó Català
19 agosto

1907

Durante la fiesta mayor de Vallvidriera (Barcelona) de 1907,
el mismo año en el que se inauguró el funicular, los vecinos escuchan
al Orfeó Català, dirigido por el maestro Millet. FOTO: ALESSANDRO MERLETTI
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Raimon, en Xábia. Abajo, en su
último concierto, en mayo en el
Palau de la Música de Barcelona.
MÓNICA TORRES / CARLES RIBAS

YO ESTUVE ALLÍ... | Raimon, cantante

“Hasta aquí llegó la riada”
JUAN CRUZ
Es luminoso Raimon. La historia no
le hace justicia, porque lo ven en los
escenarios: ahí es medido, hasta meditado, su camisa roja, o blanca, o
negra; alguna vez baila (“bien, ¿a que
bailo bien?, jajaja”), y hace algunas
coñas. Pero allá arriba es la poesía,
una guitarra, la orquesta. El flequillo, blanco ya, guarda el corte que le
besaba la madre cuando volvía al carrer Blanc de Xátiva. Desde 1964,
cuando conoció a Analissa, que venía
“de aquel país de Italia”, es ella la
que da vida a ese flequillo. El flequi-

El hombre que revolucionó con
‘Al vent’ la esperanza de miles
de jóvenes se retiró a los 77 años
llo del muchacho que con Al vent revolucionó, con sencillez y grito, la esperanza de miles de jóvenes que querían, en aquel año 1961, comerse el
mundo a base de bocados de música.

Raimon, 77 años. Se retiró en mayo, un mes muy simbólico para él, y
lo hizo en el Palau de la Música de
Barcelona. La primera noche, después del concierto, concilió el sueño
a las tres de la madrugada. Y hasta el
último concierto (que será el último,
“no habrá más tu tía”) aguantó así el
tipo, bailando, cantando sus antiguas canciones, sus canciones actuales, la música de los poetas, su propia música. Detrás de su inspiración,
aparte de la lírica de su lengua, Analissa. Y aquí, en Xàbia, donde lo vemos este verano, ella siempre está.
Analissa es la otra parte de la risa de
Raimon. La gente cree que es un tipo serio, seco y espiritual, como Salvador Espriu.
Pero Raimon es un cachondo. A
mediados del mes de agosto se encontró por teléfono con un amigo de
los tiempos del TEU (el Teatro Español Universitario), Emili Balançó, escritor, que vive en Menorca. Recordaron anécdotas. Simulaban en las
calles de Zaragoza la conquista de
Valencia, el Cid y sus conmilitones.
Reían como si fuera ahora. Y por
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ellos habían pasado cerca de sesenta años.
Cuando era parte de la movida de
Barcelona (Serrat, Pi de la Serra, Ovidi, Guillermina) iba con Pi inventándose risas para poner de manifiesto

que tampoco era para tanto. Estaban
de gira, en un hotel: “Y salíamos al
pasillo en pelotas, con corbata y zapatos ¡y le pegábamos la bronca a Serrat por llegar tarde!”.

La foto de este Raimon que posa
al sol ante el mar de Xàbia debe ser
riendo. Aquellos días de mayo fueron difíciles de montar (“resumir décadas, abandonarlas”). Intentó quitarle hierro, dice, “me impuse que
no fuera ni emotivo ni sentimental”.
Pero no negó la broma, que como la
dice tan serio la gente no la capta.
Después de una larga introducción,
el cantante de Xátiva dijo: “El concierto estará compuesto por tres canciones y algunos bises”. “La procesión iba por dentro la noche del
adiós”, reconoce.
Músico sin adjetivo, desde que escribió (y cantó, rasgando la guitarra) Al vent lo metieron en la canción protesta. Escribió (y cantó) Diguem no, cuando metieron en la cárcel a compañeros suyos, pero no era
un himno, era una letra extraída de
El hombre rebelde de Albert Camus.
Y ahora se canta en las alboradas
como si Raimon hubiera adivinado
cada época sucesiva.
Y esa noche del adiós, claro, su
mente se pobló de pasado. Sus padres, Joan Fuster, Manuel Vázquez
Montalbán (“estuvo Anna Sellés, su
esposa”)… Fue, dice Raimon ahora,
“una presencia de ausencias”, pero a
él no se le notó el reflejo de ese oleaje. “Ahí soy muy exigente conmigo
mismo, porque soy de los que se pega una hostia si se equivoca”. Físicamente, una hostia, y se la da ante
nosotros para que el ejemplo no sea
una pantomima.
Le preguntamos:
—¿Va a tener usted
nostalgia de Raimon?
—Todavía no, pero
quizá dentro de dos o
tres meses. ¡Todavía
estamos en la digestión de todo!
Cuando acabó el último concierto, durmieron al fin tranquilos Analissa y Raimon.
Conscientes de que
"”se acabó lo que se daba”, el cantante dijo a
los amigos, y nos repitió a nosotros en Xàbia,
lo que se dice en Valencia cuando el agua deja marcas en las
casas: “Hasta aquí llegó la riada”.
Y ya está. Hasta aquí llegó la riada. Pero nada detiene el viento de
Raimon.

LA NECESSÀRIA DOSI IBÁÑEZ. En les últimes
alenades del cicle Grec a l’agost, el cantautor Paco Ibáñez s’apropiarà del privilegiat
escenari on oferirà la seva proposta la Mediterrània, una mena de viatge pel mar de
referència, on reivindicarà juntament
amb els seus esplèndids músics bel·ligerància humanista davant la barbàrie tan
desgraciadament d’actualitat.
29/VIII. TEATRE GREC. 21.30 HORES

27 Agosto, 2017
BOMBA RÍTMICA. Van néixer a Colòmbia el

mero u del gènere en l’actualitat: Carminho i Ana Moura.
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çarà amb altres peces, les Variacions en fa
menor de Haydn per continuar, en la línia
FRECUENCIA:
Diario
històrica,
amb la Sonata
n. 21, op. 53,
Waldstein, de Beethoven.
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SCHUBERTÍADA
DE VILABERTRAN 21.30 HORES
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E.G.M.:
549000Si cal programar
...I AMB
JAVIER PERIANES.
piano a la Schubertíada, que sigui internacional.
I aquest pianista
espanyol és el de
SECCIÓN:
CULTURA
més projecció, i a més ja és part de la família. Perianes no ha volgut faltar en la celebració del 25è aniversari del festival i viat-

MURIEL CANTOREGGI. La sempre exigent Camerata432, l’orquestra nascuda al si de la
Schubertíada, és especialista en fitxar
concertinos. Aquest any tanca el festival
amb la prestigiosa violinista Muriel Cantoreggi com a directora. Faran un programa molt vienès amb Schubert i Mozart, i
amb un refilet català, ja que inclou l’Ofrena a Franz Schubert de Jordi Cervelló. La
cita començarà amb el Concert per a violí i
orquestra en do major de Haydn.
2/IX SCHUBERTÍADA DE VILABERTRAN 21.30 HORES

INCOGNITO
1/IX
PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES

El Mas i Mas Festival
arribarà al seu punt final
aquest divendres amb
un concert que agitarà
els records de no pocs
aficionats i despertarà,
de ben segur, la curiositat de més d’un de nou.
Perquè el fet que el
protagonisme d’aquesta
baixada de teló correspongui als britànics
Incognito permetrà
comprovar com una
gairebé llegendària
banda amb 37 anys de
vida ha arribat musicalment fins al present i, de
passada, recordar un
dels capítols més sucosos de l’època més esplendorosa de l’acid
jazz, és a dir, de l’addictiva mescla de funk, soul
i jazz dels setanta. La
nombrosa banda continua liderada per l’històric membre fundador
Jean-Paul Bluey Maunick.

MAS I MAS FESTIVAL

Art
TERESA SESÉ

REVISITANT PAULA REGO. Les pròximes set-

manes bona part dels museus renovaran
la seva cartellera, així que ara és bon moment per donar un cop d’ull a l’oferta actual i visitar aquelles exposicions a les
quals sempre vau voler anar abans que sigui massa tard. Malgrat que encara li queda recorregut, val la pena no despistar-se
amb Lèxic familiar, l’antològica que La
Virreina Centre de la Imatge dedica a la
portuguesa Paula Rego (Lisboa, 1935),
una de les pintures figuratives més destacades i subversives de l’escena internacional. La seva obra, protagonitzada per dones que es rebel·len contra les idees convencionals de la bellesa femenina i el mite
de la mare procreadora i la dona sol·lícita,
revela el millor i el pitjor de la condició
humana.
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE. FINS AL 8/X

BALLANT AMB BJÖRK. De signe ben diferent

Dansa i teatre
és la proposta que arriba des del CCCB.
Una experiència immersiva i multisensorial en l’univers creatiu de la cantant islandesa Björk a través de realitat virtual.
CCCB. FINS AL 24/IX

UNIVERS METAFÍSIC. El món de Giorgio de
Chirico. Somni o realitat recorre tota la
trajectòria del pare de la pintura metafísica, un dels artistes més influents i enigmàtics del segle XX, a través de 142 peces, entre olis, dibuixos, litografies i escultures,
en gran majoria procedents de la seva
col·lecció privada.
CAIXAFORUM. FINS AL 22/X

PRÒXIM OBJECTIU, WEEGEE. Cap aficionat a la

fotografia no hauria tampoc de desaprofitar l’oportunitat de visitar la fabulosa
mostra de Weegee, reporter gràfic i autor
de la millor crònica visual negra del Nova
York dels anys trenta i quaranta del segle
passat.
FUNDACIÓ FOTOCOLECTANIA. FINS AL 5/11

M. CHAVARRÍA

ATENCIÓN A KIMIN KIM... A LA GALA IBSTAGE.

Els últims anys l’estiu barceloní arriba a la
seva fi amb una cita amb el ballet i la dansa
moderna. És la que garanteix Ibstage
quan acaba el seu curs de perfeccionament amb un gran muntatge en què pugen
a l’escenari un centenar de joves estudiants. No sense haver desfilat abans, en
una llarga llista de pas de deux, el bo i millor de l’escena de la dansa internacional.
Aquesta vegada cal estar pendents, en la
mesura que la llunyania de les grades del
Teatre Grec ho permeti, del genial Kimin
Kim, un jove coreà que brilla al Mariinski
de Sant Petersburg però que és reclamat
per les principals companyies. I també de
la parella arribada del Bolxoi, Evgenia
Obraztsova i Semyon Chudin. En total seran 18 estrelles de la dansa com a colofó de
Nits d’Agost al Teatre Grec.
TEATRE GREC, 1 I 2/IX. 21.30 H

EXPLICA’M UN CONTE. Contes eròtics, divertits, emocionants, plens de passió i elegància, d’enginy i d’humor. Dels que fan
riure i pensar. La perdiu és de qui la caça
és una proposta de Cia. Tabú que pren
com a punt de partida les Mil i una nits i el
Decameró de Boccaccio per explicar històries que parlen de dones que són protagonistes.
EL MALDÀ. 1, 2 I 3/IX

ANDREW LLOYD WEBBER ÍNTIM. Últims dies
per assistir a les representacions de Tell
me on a sunday al Versus Teatre. Es tracta
d’un musical d’Andrew Lloyd Webber
(Cats, Evita o Jesucrist Superstar) concebut en un sol acte i per a una única protagonista (Lourdes Fabrés alternant-se amb
Laura Miquel) amb lletres originals de
Don Black. El dirigeix Ferran Guiu i explica la història d’una noia anglesa que viatja
als Estats Units a la recerca de l’amor de la
seva vida.
VERSUS TEATRE. FINS AL 3/IX
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LAS NOTAS
DE YAGÜE
SE APAGAN
ALEJANDRO YAGÜE, EL
COMPOSITOR BURGALÉS MÁS
RELEVANTE DEL SIGLO XX JUNTO
A ANTONIO JOSÉ, FALLECÍA ESTE
JUEVES A LOS 70 AÑOS. MERECIÓ
INNUMERABLES PREMIOS Y
ENSALZÓ LA MÚSICA CORAL CON
GRANDES COMPOSICIONES. EL
AYUNTAMIENTO BARAJA
BAUTIZAR CON SU NOMBRE UN
ESPACIO CULTURAL PERMANENTE

FOTO: PATRICIA

4
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Fallece Alejandro Yagüe,
el compositor burgalés
más relevante del siglo XX
junto a Antonio José
Mereció innumerables premios dentro y fuera de España
y ensalzó la música coral con grandes composiciones.
También terminó de orquestar ‘El mozo de mulas’, la
ópera de su
paisano que la
OSBu estrenará
en noviembre

• Natural de Palacios de la
Sierra, Yagüe Llorente padecía una enfermedad coronaria. Su entierro, que
se espera muy musical,
tendrá lugar a las 18 horas
en San Lesmes.
I.L.H. / BURGOS

El mundo coral, el de la enseñanza, el folclore y la música en general ha perdido a uno de sus principales soportes. Alejandro Yagüe
Llorente (Palacios de la Sierra,
1947-Burgos, 2017) falleció ayer a
los 70 años víctima de una enfermedad coronaria, sumiendo en el
silencio a la cultura burgalesa. El
compositor que llenó de voces los
escenarios de medio mundo, que
ensalzó la música coral -sobre todo polifónica-, que apoyó sin tregua a las agrupaciones vocales
burgalesas y defendió todo lo que
tuviera que ver con la recuperación de nuestra historia musical

ha muerto dos meses antes de ver
cumplido uno de sus empeños: el
estreno -por ahora sinfónico- de
la ópera El mozo de mulas, de Antonio José, que él se encargó de
terminar de orquestar.
Los nombres de ambos compositores burgaleses, los más relevantes del siglo XX, estarán unidos
para siempre a través de esa obra
por la que Yagüe luchó desde los
años 80, cuando Miguel Ángel Palacios se la mostró y la Junta le encargó orquestar la parte que el músico asesinado en la Guerra Civil
no pudo acabar. Lamentablemente Yagüe no podrá escuchar en directo la interpretación que hará de
ella la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu) los días 11 y 12 de noviembre, ni apuntar nada al Teatro
de la Zarzuela, que hace unos meses le pidió el libreto para valorar
la posibilidad de representar la
ópera en la temporada 2018-2019.
Pero Alejandro Yagüe es mucho
más que el autor de parte de la orquestación de El mozo de mulas.

Formado en España, Italia (en la
Accademia Santa Cecilia de Roma
durante dos años, siendo alumno
de Goffredo Petrassi) y Alemania
(en la Musikhochschule de Colonia, entre 1978 y 1982), tenía los títulos de Composición, Dirección
de Orquesta y Piano. Hasta 2002
compaginó su labor compositiva
con la formación, impartiendo
clases de Composición en el Conservatorio Superior de Salamanca
como catedrático.
A la hora de componer destacó
sobre todo en la música coral, a la
que consiguió aupar en todos los
ambientes, aunque también hizo
obras para grandes orquestas, música de cámara, ensemble o solos
de piano, arpa, guitarra y órgano.
Para este instrumento compuso
una de sus últimas obras, Cabezón
2016, que se estrenó el año pasado
en la Catedral.
De sus composiciones para coro destacan, entre otras, la serie
Spanish Folk Songs que estrenó el
Coro Interludio, Cantus Firmus, In
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Praesepio para triple coro, Missa
Solemnis (que interpreta el Orfeón
Burgalés en San Pedro), Pater Pauperum para coro mixto o Migratio,
Primer Premio en el Concurso Internacional de Composición de la
Federación Suiza
de Coros de Europa Cantat 2015.
Ese fue uno de
sus últimos reconocimientos, aunque la verdad es
que en su carrera
nunca faltaron los
reconocimientos.
Entre ellos destacan el Manuel
de Falla (1974),
Premio
Roma
(1976), Premio Nacional Fin de
Carrera, el Premio Arte (1978), el
Primer Premio de Composición
del Ministerio de Cultura (1980) o
el 3º premio en el Concurso Diabelli Contest, de Munich (2016).
Ha recibido encargos del Ministerio de Cultura, Orquesta Na-

cional de España, Radio Nacional
de España, Coro y Orquesta de la
Comunidad de Madrid, Orfeó Català, Concurso Internacional de
Tolosa, Fundación Juan de Borbón, Caja de Burgos...
Dentro de su
faceta investigadora, tenía prevista la publicación
de un libro con
más de 160 óperas
vinculadas a Burgos, ya fuera a través de personajes
reales o de ficción
o porque mencionaban el territorio.
Su
entierro
tendrá lugar esta
tarde, a las 18 horas, en la iglesia
de San Lesmes. En su despedida
no podía faltar la música que ha
sido su vida. Por eso está previsto
que intervenga al órgano su sobrino Ignacio Germán González Yagüe, director de la JOSBu, y las voces de las agrupaciones corales.

Como
investigador
preparaba un libro
con más de 160
óperas en las que
aparece Burgos
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El nombre de Yagüe y el de Antonio
José siempre estarán unidos. En la
imagen de 2012 posa junto al piano, el
busto, las partituras y el cuadro del
músico asesinado en 1936. / PATRICIA
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L’APUNT
ACBG

Entitats culturals centenàries


Dins d’aquesta mostra d’entitats culturals, cal destacar-ne algunes que es
van crear a l’època de les Bases i han arribat
als nostres dies. La majoria d’elles es van inspirar en els corrents nacionalistes i es van
vincular amb personatges signiﬁcants en la
vida pública de la ciutat.
En l’origen d’aquestes entitats trobem una
sèrie de personatges claus en la vida cultural
de la Manresa de ﬁnal del XXI i primer del XX,
com el farmacèutic Josep Esteve, el polític
Leonci Soler, el mossèn Josep Guitart, el metge Oleguer Miró, l’historiador Joaquim Sarret
i Arbós, l’arquitecte municipal Ignasi Oms i
Ponsa i Alexandre Soler March, entre altres.
Aquests i altres empresaris, i algun comerciant, van fundar entitats que tenien en comú
la recerca del passat històric i cultural de Catalunya, el Bages i Manresa, i un gran amor
a la terra i a les tradicions, seguint les pautes

culturals iniciades amb la Renaixença.
Un exemple d’entitats que ja han celebrat
el centenari de la seva història son l’Orfeó
Manresà, fundat el 1901, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, fundat el
1905, i l’Esbart Manresà de Dansaires, fundat
el 1908; i, en l’àmbit de l’esport, el Centre
d’Esports Manresa (1906).
I és que aquestes entitats no es van dedicar únicament al seu objectiu primigeni de
la música, de les excursions o de la dansa,
sinó també a la divulgació de les seves activitats per mitjà d’un butlletí, la creació d’una
secció d’estudis i la formació d’una biblioteca
o d’un petit museu.
Aquest interès cientíﬁc i la seva divulgació
es complementava amb l’arxiu municipal,
obert l’any 1883 al quart pis de l’ajuntament
a càrrec de Leonci Soler March, si bé des de
primer del segle i ﬁns al 1935 el veritable ar-
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Manresans a l’estació del nord esperant l’arribada de l'Orfeó Català
xiver va ser Joaquim Sarret i Arbós. També
cal destacar l’obertura del museu amb peces
d’interès arqueològic, històric i etnològic de

la ciutat i la biblioteca, que va ser inaugurada
l’any 1896, quatre anys després de la celebració de l’Assemblea de les Bases.
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UN GRUP ESTABLE  Una fita clau en la història de la formació va ser la vinculació al Teatre-Auditori de la capital del Vallès Oriental en qualitat
d’orquestra resident, fet que li permet gaudir d’una temporada d’actuacions amb concerts per al públic general i, també, per als més petits

L’Orquestra de Cambra de Granollers
porta les seves noces d’argent a Cardona
La formació vallesana interpretarà un repertori de música de dansa en el tercer concert del certamen Sons de la Col·legiata
FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu
MANRESA

Només hi ha butlla per als tres
violoncels, per raons òbvies, però
la resta dels divuit intèrprets de
l’Orquestra de Cambra de Granollers tocaran dempeus al creuer
de l’església romànica de Sant Vicenç de Cardona, avui a la tarda
en el tercer concert del cicle Sons
de la Col·legiata. «Farem un repertori àgil, fresc i festiu, i ocuparem
l’escala a dreta i a esquerra. Fins
aquí puc explicar», apunta creant
un divertit suspens Anna Maria
Piera, gerent de la formació vallesana, que entre el  i el 
commemora les noces d’argent.
La cita té un sabor especial per
diferents motius. D’una banda,
l’efemèride del grup convidat. I,
d’altra banda, la presència d’un
conjunt orquestral com un pas
endavant en els usos musicals de
la col·legiata. «Vaig ser un matí
sencer prenent mides, mirant
com és l’escala, fent fotos...», explica Piera, que va oficiar de clavecinista en els inicis de la trajectòria de l’OCG. Col·locar divuit
instrumentistes a l’espai previ a
l’altar no és una tasca senzilla, i la
solució final no es donarà a conèixer fins al moment de començar.
L’Orquestra de Cambra de Granollers va néixer fa vint-i-cinc
anys en el si del Conservatori de
la capital del Vallès Oriental. Tot i
que posteriorment se’n va desvincular, des de la temporada passada torna a tenir un lligam amb la
institució docent. «Durant els primers cinc anys», comenta Piera,
«vam ser una formació amateur.
Després ja vam adoptar un format
professional, i fa quinze anys,
quan va obrir portes el Teatre-Auditori de Granollers, vam passar a
ser l’orquestra resident».
La complicitat dels inicis ha
perviscut, apunta la directiva: «alguns fins i tot hi vam trobar parella
i ens hi vam casar. Avui en dia, encara hi ha molta gent que és a l’orquestra des de fa deu, quinze, vint
anys». Mitja dotzena són de Granollers i l’entorn comarcal, i la majoria és gent que «ens ve de Badalona, Barcelona, Mataró, Manresa...». Tot i que a Cardona hi actuarà una formació de divuit mú-

Josep Maria Sauret
confia que les
orquestres s’animin

Imatge d’una actuació de l’orquestra granollerina a l’emblemàtica plaça porxada de la capital vallesana
ARXIU/JAUME GRANDIA

El potencial d’una
acústica que fa
especial la col·legiata
 L’acústica de la col·legiata de Sant
Vicenç de Cardona és molt valorada
pels cantants i els músics que hi han
actuat. El recinte, una de les joies del
romànic catala, també és un lloc escollit per a enregistraments, com els
que hi realitza el mestre igualadí Jordi Savall, una activitat en la qual ha
participat el director artístic de l’Orquestra de Cambra de Granollers,
Corrado Bolsi. «Hi ha una sonoritat
natural que fa que la col·legiata sigui
un lloc especial», afirma la gerent de
l’OCG, Anna Maria Piera.

EL CONCERT

«DE VIVALDI A PIAZZOLLA»
LLOC: col·legiata de Sant Vicenç. Castell de
Cardona. D DIA: avui, a les 19.30 h. Entrades: 20 euros (primeres 10 files); 15 euros
(la resta). Venda a cardonaturisme.cat i a
taquilles. Informació: telèfon 93 868 41 69 i

cardona.cultura@gencat.cat.

sics, l’orquestra té dos conjunts estables: «la base de la plantilla és de
corda, tot i que també tenim programes simfònics amb un grup de
vent. Ambdós poden tocar junts o
per separat».
La relació amb el teatre assegu-

ra a l’OCG una temporada estable
d’actuacions amb una desena de
concerts, cadascun dels quals té
la seva versió per al públic familiar. «La diferència entre l’un i l’altre és que el recital per a nens i nenes és més curt, modifiquem una
mica l’ordre amb fragments que
treiem o que ampliem, i tenen tots
una presentació i un guió. A més,
deixem que els infants s’asseguin
a prop dels músics en coixins de
colors. El públic respon, sobretot
gràcies al boca-orella, i tenim
moltes criatures de  a  anys, però
també més petits».
El programa que el grup vallesà
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oferirà aquesta tarda «es basa en
la música de dansa, de Brahms en
endavant. Fins i tot tocarem Sardana del Quartet Ambients, de
Ruera». Estructurat en dues parts,
el concert inclourà peces com
Concert alla Rustica, de Vivaldi,
Libertango, Melodia en la i Oblivion, de Piazzolla, Intermezzo Goyescas, de Granados i la Dansa
Hongaresa núm. , de Brahms.
«Des de l’inici de la commemoració de les noces d’argent, vam voler transmetre que ens sentim joves, per això toquem dempeus i
amb ganes de fer gresca», afegeix
Anna Maria Piera.

 Josep Maria Sauret, director artístic del cicle Sons de
la Col·legiata, considera que
la presència de l’Orquestra
de Cambra de Granollers és
una «fita» en la consolidació
del certamen, que enguany
compleix la segona edició
amb un total de cinc actuacions al llarg de l’estiu. «Fins
ara havíem portat cors i
grups de cambra, i aquest
serà el primer concert amb
una orquestra», apunta:
«era un repte i esperem que,
a partir d’ara, la col·legiata
sigui un referent per a les
formacions orquestrals del
país i en puguem veure més
en els propers anys».

EL DIRECTOR
Corrado Bolsi
VIOLINISTA ITALIÀ QUE VIU A
CATALUNYA

 El concertino-director de
l’Orquestra de Cambra de Granollers és un violinista de
prestigi, nascut a Roma i resident a Catalunya. A més de la
tasca docent, forma part del
Trio Kandinsky i ha dirigit
nombroses orquestres.

El cicle Sons de la Col·legiata es
va iniciar al principi de juliol amb
l’Orfeó Català i va continuar posteriorment amb un concert de
Barcelona Gospel Messengers. La
diversitat estilística es farà patent
en les dues actuacions que encara
hi ha pendents: el dijous dia 
d’agost ( h) serà el torn de l’Acadèmia Internacional de Música
del Solsonès, amb un repertori interpretat per professors i alumnes
d’aquest projecte formatiu; el dia
 del mateix mes (. h) tancarà el certamen el Bruno Oro Quartet, amb un concert de tribut a
Frank Sinatra.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA
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La condecorad
Vilabertran am

‘Dam
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ESCENARIS
Maricel Chavarría
Vilabertran

LILI BONMATI

Ignasi Terraza i Bert van der Brink, fotografiats en un concert

Ignasi Terraza i Bert van der Brink recorden Montoliu al Palau

Vint anys sense Tete
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A

hir es van complir
vint anys de la mort
del pianista català
Tete Montoliu. I pocs
homenatges
tan
oportuns com el que li rendiran
aquestanitalPalaudelaMúsica(21
h), dins del marc del Mas i Mas Festival, els pianistes Ignasi Terraza i
Bert van der Brink. Un concert on
elbarceloníil’holandèscomparteixen amb el finat una arrasadora
musicalitatilasevacondiciód’invidents.
La primera vegada que van tocar
junts Terraza (1962) i Van der
Brink (1958) va ser a la Biennal
d’Art de Madrid el 2011 i després
“ho vam anar fent intermitentment
perquè dos pianos junts no és un tipus de formació fàcil per trobar-li
llocs”, recorda Terraza. “Des del
primer dia ens vam entendre molt
bé i hi va haver molt bona connexió
fins que un dia vam decidir donar
formaalabonasintoniaenundisc”,
que va aparèixer a la tardor de l’any
passat (Tête à tête, Swit Records), i
que es va estrenar el desembre passat al Festival de Jazz de Barcelona.
El contingut d’aquell recomanable àlbum –format per clàssics del
gènere com ara Yardbird suite, Love for sale, We’ll be together again i
Body and soul, un altra mena de

clàssics com són Alfonsina y el mar
o Historia de un amor o un parell de
composicions del mateix Montoliu– és part del repertori que solen
interpretar en els seus concerts,
“encara que sempre incorporem
un parell de temes diferents cada
nit”, anuncien. En el d’aquesta nit
interpretaran lògicament dos temes de Tete Montoliu, Apartment
512 i Jo vull que m’acariciis, i alguns
més.

Els dos pianistes,
també invidents,
homenatgen al Mas
i Mas Festival el
col·lega desaparegut
Van der Brink, per situar Montoliu en coordenades musicals, recorda que “alguns contrabaixistes
holandesos que van tocar amb ell li
tenien por perquè no sabien mai
quants canvis harmònics faria en
unanitdeconcertsenseavísprevi”.
Reconeix que “era genial però molt
difícil de seguir. Només hi vaig coincidir una vegada, després d’un
concert que va fer en una emissora
de ràdio a Holanda amb Bobby
Hutcherson el 82 o el 83. Coneixe’l
va ser una alegria, però una mica
trista, perquè en aquella època en
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Tete estava molt sord i no s’assabentava gaire delquepassava al seu
voltant”. Malgrat això, el pianista
holandès –de sòlida formació clàssica i brillant en la composició de
melodies– considera Montoliu un
intèrpret únic, sobretot en la seva
capacitat per crear llargs desenvolupaments harmònics, a més de la
seva habilitat per tenir un to pianístic molt fort, de vegades potser una
mica sorollós”.
IgnasiTerraza,perlasevabanda,
recorda que ja va sentir a parlar de
Montoliu de molt jove, “quan vaig
començar a tocar jazz, i la veritat és
quenoenteniaelquefeia.Enaquell
temps va ser sobretot una referència personal perquè era algú d’aquí,
era blanc i cec com jo i vivia d’això”,
confessa rient. Anys més tard,
“quan vaig escoltar jazz més modern va ser quan vaig començar a
entendreel seullenguatge, queestà
basat sobretot en el bebop i on demostra una enorme capacitat
d’harmonització”.
Una qüestió que gravita en
aquest aniversari és la pervivència
delamúsicadeMontoliuilareivindicació del seu llegat. Terraza creu
que la millor manera de reivindicar-lo és posar a l’abast de tothom
els discos on es recull la seva música. “Ho mereix perquè va ser un cas
excepcional en una escena jazzística molt precària com la catalana en
aquella època”. 

Encara que en un mó
insubornable com el d
bertíada no signifiqui
no és sobrer anotar q
dama del lied que ahir
la canònica de Vilaber
desernomenadadame
na Elisabet II. Sarah C
dame Sarah Connolly,
nor ahir a la nit a la se
coració lluint aquelles
britàniques que en l’ar
en, i combinant-les am
llada de cabells gaireb
La mezzo anglesa h
per oferir ahir a la nit u
da inoblidable. I no ho
va desaprofitar. Veni
amb un programa atre
vit que abordava un
curtaetapa,elsanysde
nazisme, però amb si
compositors estètica
ment diferents, tre
d’ells exiliats als EUA
El recital va arrenca
amb Richard Strauss
seguit dels vieneso
Zemlinsky i Korngold
no sense abans canta
les Cinc elegies de Ho
llywood d’Eiseler, un
autor que en aquest
Schubertíadatambéh
rescatat el sempre sin
gular Goerne. Mort
tristesa, pena.
En la segona part,
amb el públic ja total
ment entregat a la cau
sa–quivadirqueellied
era cosa de Schuber
mann?–, Connolly i
tel·lar acompanyant
l’escocès Malcolm M
–que avui tocarà amb R
mà amb Prégardien–,
pretar una selecció d
poemes d’Emily Dickin
ron Copland, per deix
ència entre inquieta i
amb tres cançons de b
charm of lullabies de B
realitat gens innocen
parlen de l’astúcia i
d’unnen;del’abandon
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L’agenda

COORDINA: BERTA VILANOVA

FOTOGRAFIA

Castells, palaus i cases
monumentals de Catalunya
Barcelona
Fins a l’11 de setembre

FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE DE RODES

MÚSICA

‘Gala d’òpera’ al Festival
de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva
26 d’agost

L’exposició Monumenta 25 anys, que es pot veure al jardí del Palau Robert, aplega 28
fotografies de castells, palaus i cases monumentals que mostren la rica tradició
arquitectònica de Catalunya i l’esplendor de molts edificis privats que mereixen una
protecció especial pel seu valor artístic o per la seva història. Es tracta d’un projecte
de l’associació Monumenta, que aquest any compleix el 25è aniversari, amb la
col·laboració del Palau Robert, que té l’objectiu de mostrar la tasca de preservació del
patrimoni arquitectònic català que es porta a terme i fer-ne difusió. Entre altres
edificis, es poden veure imatges del castell de Benviure, El Viver, el castell de Godmar,
el castell de Quermançó, la Casa de la Seda, el Palau Mornau, el Palau de la Música i La
Rotonda. Amb aquesta mostra, l’associació Monumenta reivindica edificis que poden
ser una atracció turística i una eina més per incentivar el desenvolupament econòmic
de les localitats on es troben. Monumenta es va crear el 1992, en el context dels Jocs
Olímpics, i va afavorir la renovació d’edificis urbans i emblemàtics d’arreu del país.

Aquest dissabte es clou el
Festival de Música de Sant Pere
de Rodes, una de les cites
musicals d’estiu amb més
encant de la Costa Brava. En
l’última nit del festival tindrà
lloc la Gala d’òpera, a les 20 h a
l’església del monestir, amb
Cecilia Nanneson (soprano),
Edith Barlow (mezzosoprano) i
Carl Pontén (piano). La
formació interpretarà peces de
Mozart, Delibes, Bellini,
Puccini i Dvorák. Es poden
comprar les entrades a l’Oficina
de Turisme del Port de la Selva.

AQUELARRE

FESTA POPULAR

40 anys de la festa de
l’Aquelarre de Cervera
Cervera
Fins al 27 d’agost

Un any més els carrers
centenaris del nucli antic de
Cervera es tornen a omplir de
correfocs, espectacles, música i
esoterisme amb l’Aquelarre,
una festa que, amb diverses
propostes lúdiques per a grans i
petits, atreu cada any desenes
de milers de visitants. En
l’edició d’aquest any de la festa,
que celebra els seus 40 anys, hi
actuaran grups com Oques
Grasses, La Pegatina i Hora de
Joglar, entre d’altres. Tampoc
hi faltarà la Fira del Gran Boc i
es farà més èmfasi que mai en la
cercavila i la festa particular
dels més petits, l’Aquelarret.

TEATRE

‘Claqué o no’, una nova
comèdia al Tantarantana

Visita guiada a la mostra
‘La veritat està en el vi’
Vilanova i la Geltrú
27 d’agost

MÚSICA

Andrea Motis farà un concert especial
al Festival Mas i Mas

Torna la Festa de l’Estany
de Puigcerdà

Barcelona
27 d’agost

Puigcerdà
26 i 27 d’agost

En el marc del Festival Mas i Mas, aquest
diumenge el Teatre Grec acull un concert de la
cantant, trompetista i saxofonista Andrea Motis.
La cantant, juntament amb Joan Chamorro
(contrabaix, saxo i veu), Pedro Campos
(contrabaix), Ignasi Terraza (piano), Josep Traver
(guitarra), Esteve Pi (bateria) i Martina i Júlia
Miró (ball), presentarà un espectacle concebut
especialment per a aquesta ocasió que combinarà
música i dansa. Promet ser una gran festa.

La Festa de l’Estany se celebra
cada any a finals d’agost i marca
la fi de la temporada estival a
Puigcerdà. A més de diversos
concerts, amb artistes com ara
El Pot Petit i Ramon Mirabet,
per a l’edició d’aquest any hi ha
prevista la recreació d’una
llegenda local, en concret de la
trobada del Príncep dels Aires i
la Princesa de les Aigües, la
travessa nedant de l’estany de
Puigcerdà, un correfoc, una
festa d’escuma, una
concentració de gegants i
capgrossos i focs artificials a
l’estany, entre d’altres. Els
orígens d’aquesta festa es
remunten a l’any 1886, quan
membres de l’anomenada
colònia d’estiuejants,
juntament amb personatges
locals, van decidir crear un
esdeveniment festiu per
acomiadar els estiuejants
d’aquest municipi.

FESTIVAL MAS I MAS

La Sala - Centre d’Art
Contemporani de Vilanova i la
Geltrú acull l’exposició In vino
veritas. La veritat està en el vi, en
què setze artistes penedesencs
presenten les seves obres
plàstiques al voltant del món del
vi, utilitzant diferents
procediments i tècniques
artístiques. Aquest diumenge
(12 h) té lloc una visita
comentada a càrrec dels artistes.
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El Teatre Tantarantana acull
aquests dies la comèdia Claqué
o no, de la companyia Dara, que
tanca el Cicló 2017 (Cicle de
Companyies Independents en
Residència del Teatre
Tantarantana). L’obra, que
reflexiona sobre el fet d’escollir
entre dedicar-se al que ens surt
bé o dedicar-se al que ens
agrada, narra la història d’una
dona que, tot i tenir una carrera
brillant, una professió que li va
com anell al dit i un lloc de
treball molt important, vol
deixar-ho tot per dedicar-se
professionalment a ballar
claqué. I sembla que no se
n’acaba de sortir prou bé...

NT TE
AR AT
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EXPOSICIÓ

MÚSICA

Barcelona
Fins al 17 de setembre
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PALAU ROBERT
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Tete Montoliu
JOSEP BALLBÈ
I URRIT
VUI, commemorem dissortadament el 20è aniversari de la mort del gran pianista Vicenç Montoliu (conegut per Tete). Nasqué -cec- l’any 1933,
a l’Eixample de Barcelona. Als 6 anys, els
seus pares l’apuntaren a una escola privada per aprendre piano. Set anys més
tard, entrà al Conservatori. El seu gran talent el dugué a ésser músic titular de l’orquestra del Liceu i de la banda municipal.
Amb 22 anys, el vibrafonista Lionel
Hampton el convidà a tocar -amb la seva
Big Band- en un concert de jazz. En quedà summament impressionat i se l’endugué de gira. El debut internacional
(any 1958) es produí al festival de Cannes, fent trio amb Art Taylor i Doug
Watkins. A partir de llavors, la seva carrera esclatà de forma sideral. Fins que, el
1967, viatjà a Nova York, convidat per la
Cambra de Comerç. Allò el catapultà a
programar un munt de concerts (tant a
Amèrica com per tot Europa), assolint un
reconeixement brutal de la crítica musical d’arreu.
Un any abans de morir, rebé un dels
molts homenatges a la seva carrera al teatre Monumental de Madrid. El novembre del mateix any (1996) li implantaren
un marcapassos i fou diagnosticat de
càncer de pulmó. Malgrat un delicat estat de salut, mantingué compromisos adquirits amb el 16è Festival de Jazz de Terrassa i el Palau de la Música barcelonina.
En aquest indret, dugué a terme una actuació magistral, amb obres -entre d’altres- de l’incomparable Duke Ellington.
El Consistori de Terrassa tingué una
sensibilitat exquisida en dedicar-li un carrer: el petit tram que uneix el carrer de
Gaudí amb la Jazz Cava. Cal valorar-ho
en la seva justa mesura.
Moltes persones amb deficiències sensorials arriben a desenvolupar -en grau
estel·lar- altres carismes del seu interior.
És un fet que quadra plenament amb la
figura del nostre personatge. En aquesta
tessitura, em ve al pensament el tenor italià Andrea Bocelli, amb una veu summament encisadora… Alhora, qui no coneix
-a Terrassa- en Xavi Heras? Fa uns vuit
mesos, vaig tenir la sort de coincidir amb
ell, en la cantada participativa del “Rèquiem” de Mozart, al Centre Cultural.
Vaig quedar impactat de l’experiència.
Admiro la seva tenacitat i el seu sentiment.
Tant de bo que el seu esforç ens esperoni a tots plegats!

A
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L’obra del pianista català de jazz més internacional, pendent de
ser actualitzada i reivindicada vint anys després de la seva mort

Tete, a no oblidar
Guillem Vidal
BARCELONA

Avui fa vint anys moria,
víctima d’un càncer de
pulmó, Tete Montoliu, el
“gran señor from Catalonia”, tal com l’anomenava
Lionel Hampton, un dels
molts prohoms del jazz
amb qui es va tutejar. Nascut, amb ceguesa, el març
del 1933 a Barcelona, Vicenç Montoliu i Massana
va ser durant anys l’únic
músic de jazz de l’Estat
amb talla internacional.
Admirat (a més de Hampton, que el considerava el
millor pianista de jazz europeu) per jazzmen com
Ben Webster, Dexter Gordon i Johnny Griffin, l’home que simbolitzava –segons escrivia Manuel Vázquez Montalbán l’endemà
de la seva mort– “el millor
cosmopolitisme cultural
de Barcelona”, va fer entendre a unes quantes generacions de músics de
jazz catalans i espanyols
que es podia contactar
amb músics de fora, enregistrar discos amb ells i tenir reconeixement en ciutats com Copenhaguen,
Berlín i Nova York. “Tete
va demostrar que, aquí, es
podia fer jazz i viure’n; que
no era una cosa dolenta ni
ruïnosa”, explicava ahir
Miquel Jurado, autor de
Tete, casi autobiografía
(Fundación Autor), un llibre construït a partir de
les moltes converses que
va mantenir amb el pianista del carrer Muntaner.
Vint anys després de la
seva mort, però, Tete
Montoliu continua sent
un músic a qui caldria reivindicar amb més fermesa. “Si en vida ja no se’l va
tenir gaire en compte, després de la seva mort ha caigut en un oblit total”, lamenta Jurado. “No pot ser
que, en el vintè aniversari
de la mort d’un músic com
ell, no es puguin trobar a

Tete Montoliu, en una fotografia del 1987 ■ MIQUEL ANGLARILL / ARXIU

“Després de la
seva mort ha
caigut en un oblit
total”, lamenta
Miquel Jurado, el
seu biògraf

Barcelona els seus discos,
tampoc cap llibre [Tete,
casi autobiografía fa anys
que està descatalogat] i
ningú hagi pensat a fer-li
un homenatge oficial. Vint

anys després, el Tete continua infravalorat.”
No tothom, però, ha
ignorat l’efemèride. El
Festival Mas i Mas el recordarà demà amb un concert al Palau de la Música
protagonitzat pels també
pianistes cecs Ignasi Terraza i Bert van den Brink.
La Nova Jazz Cava de Terrassa obrirà el 6 d’octubre
la seva nova temporada
amb un concert en record
seu protagonitzat, entre
d’altres, per qui va ser durant vint anys contrabaixista de Tete: Horacio Fumero. El 12 de desembre
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hi ha programada a la Casa Golferichs de Barcelona
una conversa entre Miquel Jurado i el pianista Albert Bover. I, a finals del
mes de març passat, ONCE Catalunya, a la Gran
Via de Barcelona, inaugurava El racó d’en Tete, un
interessant espai amb
dos-cents objectes personals del pianista (entre els
quals, el seu piano Yamaha, la insígnia d’or i brillants que li va concedir el
Barça i les caràtules dels
seus 112 discos) en el
qual, tanmateix, cal fer reserva prèvia per poder-hi

accedir. Iniciatives, totes
elles, entusiastes però
insuficients pel que hauria
de ser un homenatge complet. “La memòria és fràgil. Han passat vint anys i
els menors de quaranta
anys, al Tete, ja no el coneixen”, advertia, fa uns mesos, la seva vídua, Montserrat García-Albea.
No és el cas de Marco
Mezquida, el primer pianista català de jazz, després de Montoliu, a oferir
un concert de piano sol al
Palau de la Música. “No és
el mateix un pianista de
jazz d’aquella època que
un del segle XXI, amb influències més diverses”,
apunta Mezquida, que tenia només deu anys quan
Tete va morir. “Sí, però,
que he escoltat i gaudit
amb molts dels seus discos. Era un pianista ferm, i
amb una gran faceta, també, com a acompanyant”,
afirma. Per Bernat Font,
un altre jove talent del piano a Catalunya, nascut
l’any 1989, Tete Montoliu
és algú que tenen molt present els músics d’una determinada generació, però no tant els de la seva.
“L’he escoltat i m’agrada
molt com toca, però, per
mi, bàsicament és un personatge d’anècdotes. Els
músics que van tocar amb
ell no es cansen d’explicarne...”
Anècdotes com les d’escoltar el Barça per ràdio
mentre actuava continuen sent una constant en
els sopars de músics, però
el record de Tete Montoliu, naturalment, mereix
altres accions per mantenir-lo encès, com les d’una
posada al dia del seu llegat
discogràfic. “El Departament de Cultura hauria
d’agafar la paella pel mànec i mirar de fer una integral; segur que les discogràfiques hi estarien obertes”, proposa, en aquest
sentit, Jurado. ■
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C o n c i e r t o * La cantante actuará este d o m i n g o en este paraje de Artà
• Su nuevo á l b u m incluye temas en catalán, castellano y euskera

Judit Neddermann compartirá su
«lado más personal» en Ses Païsses
Julio A. López I PALMA

La cantante catalana Judit
Neddermann ofrecerá un
concierto este domingo en
el Talaiot de Ses Païsses, en
Artà, en el que presentará
su segundo disco en solitario, Un Segon, publicado a
principios del año pasado.
Esta nueva entrega, producida por el guitarrista
Pau Figueres y con la colaboración de Genis Bou y
Lluc Casares, «es una propuesta más íntima y personal, donde comparte sus
vivencias más sinceras»,
explican sus productores.
Transición
Un Segon se aproxima esta
vez al pop, aunque mezclado siempre con tintes de
folk y jazz que derivan en
nueve nuevas composiciones y una versión en las
que, a pesar de que el catalán es predominante, figuran también temas en castellano y euskera.
A través de estos ritmos,
Neddermann trata temáticas como el amor, el desamor, las despedidas y la fa-

La cantautora catalana Judit Neddermann.

«Es un disco g r a t o
que c o m p a r t e la
suerte de vivir en un
e n t o r n o tan
armónico y amable»
milia: «Es un disco repleto
de gratitud y que pretende
compartir la suerte de haber vivido en un entorno
tan armónico y amable»,
expresa la periodista cultural Gemma Ruiz.
La cantautora, galardonada con el premio Desco-
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bertes por su anterior álbum, Tot el que he vist, es a
su vez la vocalista de la
banda The Gramophone
Allstars Big Band y del
proyecto Viatge d'hivern.
También ha tenido un hueco en el teatro, donde participó en Llum de paraula, a
cargo de la compañía L'Era
de les Impuxibles y estrenado en el Palau de la Música de Barcelona.
Judit Neddermann. 27 de
agosto, a las 21.00 horas, en el
Talaiot de Ses Païsses (Artà).
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L’òpera a Terrassa
JOSÉ ANTONIO
AGUADO

E

LS Amics de l’Òpera i Sarsuela
de Terrassa porten ja uns anys
treballant per incorporar l’òpera a la vida cultural de la ciutat
de Terrassa. Al capdavant d’aquest moviment,
Manuel García García, que no coneix el desànim. Els projectes que emprenen només es
poden explicar com el resultat de la lluita per
l’òpera a la ciutat mitjançant la passió, la seducció i la insistència. El seu treball al davant
d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa
mereix el nostre reconeixement. Manuel García ha sabut involucrar el Conservatori de Terrassa i artistes de tot tipus, des de músics fins
a cantants, actors, artistes plàstics i patrocinadors. Els resultats comencen a veure’s en
forma d’espectacle amb entrades exhaurides
com va ser el cas de “Carmen”, de Bizet, de la
temporada passada, i aquesta nova temporada després del TNT (Festival de Noves Tendències de Terrassa) tenim el gran esdeveniment cultural de la tardor del 6 al 8 d’octubre:
“La traviata”, de Verdi, al Teatre Principal de
Terrassa. Per fi, òpera al Principal!
Al costat de Manuel García, com si fos el seu
escuder, Medin Llunell i al costat d’aquests

dos enamorats de l’òpera, la soprano Michelle Francis Cook, d’origen australià. Michelle
Francis viu a la nostra ciutat i és la protagonista d’aquests muntatges gràcies a la barreja de
moviment i veu en escena. Aquest mes d’agost
no fa vacances, hem tingut l’oportunitat d’escoltar-la treballar al Palau de la Música interpretant “Carmen”. Aquest llibret mostra la violència de gènere en tota la seva cruesa, una
dona que mor assassinada per un home que
la pretén, quan és alguna cosa impossible, perquè és una dona que sempre decideix fer amb
la seva vida el que ella vol, decideix anar darrere d’un torero i don José l’assassina. Michelle Francis s’enfronta a aquest personatge des
de la subtilesa teatral i amb la intel·ligència en
l’ús dels seus recursos vocals. “Carmen” és una
d’aquestes òperes fonamentals a mig camí entre les formes antigues de l’època del bel can-

Del 6 al 8
d’octubre
tindrem
“La traviata”,
de Verdi, al
Teatre Principal
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to i el verisme, per aquesta raó sempre les sopranos han de passar sobre la corda fluixa i no
passar la línia com ho feia Maria Callas. El secret de “Carmen” és que ella és la que es busca a si mateixa, respecte a la seva condició de
dona lliure.
Michelle Francis treballa des de l’exuberant
del personatge operístic per donar-li moviment, per donar expressivitat i un rostre que
va més enllà de la pròpia veu. Tota l’emoció i
l’energia de la millor música operística, combinades amb una eloqüència interpretativa,
aquesta és la “Carmen” que Michelle Francis
ens va oferir al Palau de la Música de Barcelona. Amb el transcurs del temps serà fascinant
veure què passa amb l’òpera a Terrassa, si
aquesta llavor que s’està sembrant i abonant
per autèntics fanàtics de l’òpera culmina en
un gran arbre que s’incorpora a aquesta cultura forestal que té la ciutat de Terrassa. De
moment Michelle Francis assaja “Tosca”, de
Puccini. Una dona que es llança al buit cansada de l’assetjament. “Tosca” és a l’òpera el que
“Casa de nines”, d’Ibsen, és al teatre.
Mentre esperem que arribi el mes d’octubre
per veure com el Teatre Principal s’omple amb
“La traviata”, gaudim amb l’obra pictòrica de
José Francisco Rodríguez, un cartell que promet una òpera vívida, plena de bombolles i
amb un punt sentimental. Això es mereix un
brindis!
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CULTURA
Será, por tanto, los días 29 y 30 del próximo
septiembre cuando la Consejería de Cultura ofrezca como cierre del mes un espectáculo de danza

que, en esta ocasión, estará a cargo de Daniel
Doña que, aunque nacido en Granada ha tenido
siempre una especial vinculación y cariño a Melilla

donde posee parte de su familia. Fadela Mohatar,
en breve hará publica la guía cultural de actividades correspondiente al último trimestre del año.

Cultura cerrará la programación de septiembre con el espectáculo
“Hábitat” del bailarín Daniel Doña, muy vinculado a Melilla
Fadela Mohatar ha señalado a MELILLA HOY que la semana próxima se publicará la guía del último trimestre de 2017
■ Ángel Meléndez

/ MH

El primer día, viernes 20 de
septiembre, la representación
del espectáculo de danza “Hábitat”, será a partir de las 20.30
horas mientras que la segunda
representación en el teatro Kursaal, el sábado 30 de septiembre, se iniciará media hora más
tarde, es decir, a las 21.00
horas.

La consejera de
Cultura a lo largo
del año ha realizado una
especial apuesta por los
artistas melillenses que se
encuentran tanto en la
ciudad como en la península

Hábitat
Como intérprete y como creador, se mueve Daniel Doña
entre un flamenco renovador y
la danza más contemporánea,
esquivando límites disciplinarios. Titulado en el Conservatorio Superior de Danza de
Madrid, ha formado parte del
Ballet Nacional de España y ha
bailado como solista en las compañías de Antonio Márquez,
Rafaela Carrasco, Rafael Amargo y el Nuevo Ballet Español.
Daniel Doña (Granada 1977)
es un bailarín y coreógrafo que
se mueve entre la danza española, el flamenco y la danza
contemporánea. Ha formado

caminos y desarrollar una voz
propia de autor, como se
demuestra en su última coreografía, Hábitat, según el fallo del
jurado. Es el primero de los
galardones fallados en esta
XXVII edición de los premios
que concede el programa El ojo
crítico de RNE.
El jurado destacó en su día la
capacidad del bailarín para “partiendo la danza española, proyectarse hacia lo contemporáneo. Por su continua evolución
de estilos, por abrir nuevos
caminos y desarrollar una voz
propia de autor, como se
demuestra en su última coreografía, Hábitat”.

Daniel Doña en una de sus coreografías
parte del Ballet Nacional de
España y bailado como solista
en grandes compañías de nuestro país y como intérprete ha
bailado en el Palacio de la

Ópera de París, en el Teatro
Clásico de Mérida, el Palau de la
Música de Barcelona o la Opera
House de Sydney. En 2004 creó
su propia agrupación, la Compa-

ñía de Danza Española.
El Premio El Ojo Crítico de
Danza 2016 recayó en Daniel
Doña "por su continua evolución
de estilos y por abrir nuevos

ALQUILERES

VENTAS. SEGUNDA MANO

PROMOCIONES
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‘La Traviata’,
al Palau
El drama més icònic del compositor
Giuseppe Verdi, La Traviata, torna al
Palau de la Música. Basat en la novel·
la La dama de les camèlies, aquesta òpe·
ra és una de les més representades al
món. 3Palau de la Música. Carrer
del Palau de la Música, 4-6. BCN. A
les 18.30 hores. 26€.

Llum en la nit

Gira, gira
i gira...

P.45

No, no és un plat volador. Tranquil·litzi’s,
lector: la xafogor estiuenca, sumada a
l’estat de letargia propi de les vacances,
pot augmentar certes il·lusions òptiques i fer creure que
el que mostra la foto
és un ovni. És la nòria del parc d’atraccions del Tibidabo barceloní captada en
moviment de nit i
amb un temps alt

à la seva inconfusible compota so- de les formacions vocals més emblemàtiEspaña
FRECUENCIA: Diario
de rock, blues, reggae i jazz amb unPAÍS:ques
i sol·licitades del moment.
La seva
PÁGINAS:
48 musicovocal és de
O.J.D.:
128465
cat toc mediterrani.
proposta
fet un
viatge
articulat
de cant,
JAMBOREE. 20 I 22 HORES
TARIFA:
4720 € per diferents classes
E.G.M.: 549000
profundament emotiu i impregnat
de gòsÁREA: 113 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
RVEY A MONTJUÏC. Un any després de pel i aroma africana.
20 Agosto, 2017
-la cantar
i tocar en un fantàstic xou 24/VIII. WHITE SUMMER. 23.30 HORES
mavera Sound amb motiu del seu úlsc The hope six demolition project i RECORDANT TETE. El 24 d’agost del 1997 va
és de passar per motius més poètics morir el pianista Tete Montoliu, i aquesta
cle Kosmópolis, la brillant cantauto- és la raó perquè els també invidents Ignasi
tànica PJ Harvey torna a la capital Terraza i Bert van den Brink uneixin els
na, amb un concert en el qual anun- seus dos extraordinaris pianos al Mas i
repàs als temes més destacats de la Mas Festival per a un concert molt especiarrera. Al seu setlist se sumarà a més al titulat Tête-à-tête.
nou tema The camp, una peça que va 25/VIII. PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES

Espinós i Daniel del Pino interpr
juntament amb l’Orquestra de C
Amadeus de la Ràdio Polonesa el C
per a piano núm. 5 de Bach, però tam
seus concerts per a dos, tres i quat
nos. Quatre pianos que presidiran
Ter.
AVUI - TORROELLA DE MONTGRÍ 22 HORES

‘CARMINA BURANA’ PER LA POLIFÒN
PUIG-REIG. El festival de Santa Flor

acull una nova visita del conjunt vo
talà dirigit per Emmannuel Niubó
pretaran la cantata de Carl Orff, ai
peces d’òpera i sardanes. I a la sego
començaran amb peces conegude

DERULO

L DE CAP ROIG

és de produir
ns per a artistes
vanters i carn de
i escriure compos per a altres intèrque es movien al
y del r’n’b, Jason
o va fer el salt fa
s d’un decenni a
ns lligues com a
nt i també solvent
(a més d’actuar
duccions de team Ragtime o Smoe’s Cafe). Se’l
dera un dels artisb més èxit aconen temps rècord,
l cosa s’ha traduït
un primer moen una llista de
oracions d’autène (Stevie Wonder,
er Lopez, Meghan
or). La seva contaproposta de ritmes
s ballables omplirà
cert que tancarà
ival de Cap Roig
est any.

ed

L CHAVARRÍA

IAS GOERNE, UN PUNTAL DE LA SCHUBER-

Poques vegades ha deixat d’anar-hi
ims 23 anys. I no sembla que ho hagi

Cinema
un cavaller germànic, el tenor Christoph
Prégardien, que ve a més amb un dels pianistes més prestigiosos del gènere, Malcolm Martineau. Connolly va cantar per
P.46
primera vegada al certamen
empordanès

SALVADOR LLOPART

IMPERDIBLES. D’autèntic luxe (clàssi
cicle Ford vs. Hawks de la Filmot
Catalunya, en el marc del qual pode
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Discografia sabadellenca per a I’estiu
La de Guidoi ColumnaMdsicaediten enregistramentsd’interes patrimonial
Enel rep,s habitual
a la discografia
sabadellencade
mdsicacl~ssica de
La m~de Guidoi
ColumnaMdsica,
dos dels quatre
segells sabadellencs,
centrenI’article arab
enregistraments
d’inter~s patrimonial.
ALBERTFERRERFLAMARICH
La primera recomanaci6
la protagonitza el guitarrista
reconegut internacionalment
Detlev Bork (LMG2146. DDD
57:26) que aplega cinc compositors espanyols amb cinc
estils diferents i obresdedicades al propi guitarrista (nom~s
dues de les deu enregistrades no li ho s6n). En un yentall cronol(~gic que les notes
de carpeta ni I’inlay del disc
especifiquen,es tracta de partitures inspirades en arrels
hisp~niquesvinculades al flamenc i/o a danses com les
bulerias, el fandangoi el sole~
(Banderilla de Tiniebla i Feda
de Abril tamb~ Gallardo del
Rey,Tartanerosi Gitanilla d’Andr~s Batista); o que experimenten ambIlenguatges m(~s
moderns i abstractes per5
encara vinculats a la tradici6
tonal (Kedemde Jorge Fernandez Guerra, Oncei Preludio y
postludio d’Agustfn Castilla-~
vila} i o b~ vinculades sense
m~sa la tradici6 de la guitarra
espanyola (Homenatgea Benjamin Britten de JaumeTorrent,
Generalife d’Andr~s Batitsta)
Totes sSn recreades ambBork
ambclaredat en la digitaci6 i
les textures, establint contrastos expressiu i bon sentit del
fraseig i rftmic en una captaci5 de so qualitativa que arrodoneix un altre treball dins el
nodrit corpus dedicat a Finstrument, que La m&de Guido
ha publicat al Ilarg de la seva
traject(~ria.
Ocells I mdslca
La mdsica antiga i la barroca
ja empraven les onomatopeies i els suggeriments
program~tics en qu~ teixien
representacions descriptives,
imitatives o simplement evocadores de sentiments, histbries o elements extramusicals. Sovint es mimetitzaven
sons d’animals, i ocells en
particular, vent, onades,tern-

[] reconegutguitardsta Detlev Borkpubiica ambLa M~de Guido~,M.~sicaconteinpor~niaespanyolaper a guitana>)
pestes i altres inclemencies
metereolSgiques, batalles,
sorolls ambientals. D’aquesta
maneras’establien relacions
sem~ntiquesa partir de personatges, situacions, valors
o estats d’~nirn presentant
sovint una natura idealitzada,
ordenada, estereotipada i,
sobretot, bella.
A aquest mSnens remet una
altra novetat del veter~ segell
dirigit per Llorenq Balsach:
Ocells i natura (LMG2144DDD
56 minuts), que aplega peces
des del Barroc al segle XX
transcrites per a flauta i orgue

Farr~. L’dnica contrarietat a
assenyalar en un treball ben
ideat, tocat ambmusicalitat
i pie de troballes agradables
d’escoltar rau en la manca
d’un tempoadequat i ~gil al
concertII Gardellinode Vivaldi
o la referida peca de Kerll.
Aquestes dues sSn d’obres
d’exhibici6 t~cnica i virtuosl’stica, I’efecte pirot~cnic i ver<~)onlls i mdsica>~
i <<impressions
de naturas~til de les qualsquedadilu’it.
L’edici6 segueix els est~ndards de La m~de Guido.
des confegeixen part de les
cions de Montserrat; la cap"Impressions de natura" corn tivadora sensibilitat
de La
Impressions de natura
a fil conductor.
ginesta de Pujol; la rrtmica La
Per la seva part, Columna
En general hi domina una dansade les fulles de MontserMdsica ha comercialitzat un Fnia mel(~dica arab puntuals
rat i, ~s clar, hits del repertori
significatiu compactede Fini simb~liques vocalitzacions
comMaigi Canticel de Toldr,~.
cansable Daniel Blanch, emi- i melismes en determinades
nent recuperadordel patrimoni paraules peff) respectuosa en Origensi identitat
musical catal~ del ModerI’adequaci6 m~trica i la musi- Totes s6n recreades amb
.Ocellsi natura,)
nisme fins una mica enll& de calitat del propi text, que juga homogeneRat de registre,
aplega peces
la GuerraCivil a trav(~s de la
calidesa t~mbrica i molt cura
transcritesper a
Fundaci5 Joan Marten que
en la dicci5 i I’articulaci6 del
flauta i orgue
presideix. En aquesta ocasi6
fraseig pel tenor David Ale(1CM0364 DDD. 67 minuts),
gret defensant molt b(~ unes
Columna
edita
un
en una combinaci6 que qualla
fruit d’un recital al Petit Palau
peces en qu~ la veu queda
ffmbricament. La flauta ~s la
de la Mdsica, s’hi recull una
significatiu CDde
molt exposadaen musicalitat
protagonista en peces a solo
selecci6 de lied catal~, espei gust. Daniel Blanch I’acomI’incansableDaniel
o be acompanyada
per I’orgue
cialment potenciat a partir del
panyaambla professionalitat
Blanch
arab efectes imitatius corn en Modernisme.
que el caracteritza en un disc
el Cu’ckoo Concerto de Lampe
A partir de textos que van
on tamb~figura corn a produci la magistral L’oiseaudes bois d’Apel.les Mestres a Mari~
ambformes breus i estructutot. Les notes de carpeta de
Op. 21 de Doppler. L’excepci5 Manent, passant per Joan
res simples. S’hi percep una Miquel Desclot encerten en la
la marquenla Sonata 108 del
Maragall, Josep Maria de ess~nciai flu’idesa arrelades contextualitzaci~ del repertori
pare Antoni Soler que imita
Sagarra, Tom~s Garc~s o
i els compositorspeff) resula la terra, molta bellesa, tot
un au galliforme i el Capriccio Jacint Verdaguers’hi recullen
i un tarann~ for~a homogeni, ten nul.les en caracter~stiques
soprail cucu de Kerll, un com- can~ons cultes compostes
puntualment monOton, dins
musicalsde les peces.L’edici5
positor pr~cticament oblidat
pels Lamotede Grignon -Joan la varietat expressivai d’afec- en dijipack ~s eleganti curosa,
que va saberintegrar la tradii Ricar~, pare i fill-,
Eduard tes exposades. En destaquen inclou els cantables nom~sen
ci5 italiana i la mdsicadel sud Toldr~, Francesc Montserrat
melodies com Caneddel cap- catal~, per6 semblahaver peF
d’Alemanya. En aquestes dues i Francesc Pujol en una vinvespre de Ricard Lamote de dut les traces distintives de la
darreres el protagonisme rau tena Ilarga de can£onsen qu~ Grignon, plena de melangia; la
col.lecci5 de ColumnaMdsica.
en JoanCastillo a I’orgue men- el capvespre, les estacions,
vital ts juny! de Joan Lamote Corn canta Raimon: qui perd
tre queen la resta ~s Marc la ginesta o les vinyes verde Grignon; el cicle Les esta- odgens,perd identitat ¯
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Un carrer de Gràcia, pràcticament buit, engalanat per a la festa major l’endemà dels atemptats. FRANCESC MELCION
N. JUANICO / M. TERRASA
BARCELONA

Els atemptats de Barcelona i Cambrils han sacsejat la nodrida programació cultural d’arreu del país, que s’ha vist amb el dilema de
continuar amb una certa normalitat o tancar les portes durant uns
dies i reconèixer que és massa aviat per intentar cosir la ferida. Després dels atacs, bona part de les
iniciatives de sales i festivals de
caràcter privat van optar per cancel·lar les programacions de dijous i divendres com a mostra de
solidaritat amb les víctimes del
terrorisme, però la majoria continuen amb els concerts i activitats
previstos per a aquest cap de setmana. Les iniciatives de caràcter
públic, en canvi, han cancel·lat la
majoria de les activitats previstes
d’acord amb els tres dies de dol decretats per la Generalitat.
L’Ajuntament de Barcelona va
suspendre ahir tots els actes institucionals i va reformular la programació de la festa major de Gràcia.
Per motius de seguretat el consistori va cancel·lar les activitats amb
més afluència de públic, però manté les propostes diürnes de petit
format de la celebració, com també les visites als carrers engalanats
i les fires d’artesans i comerciants
de la vila. Queda en standby, però,
l’entrega de premis als carrers
guarnits, que havia de tenir lloc dijous i que resta a l’espera d’una nova data. El programa de la festa major de Sants-Montjuïc també s’ha
modificat: aquest cap de setmana
no se celebraran les activitats, algunes de les quals –com el pregó i

I ara què? L’oferta
cultural es divideix entre
la normalitat i el dol
Després de dos dies de cancel·lacions, sales i teatres
continuen amb la seva programació habitual
l’obertura de portes de la Lleialtat
Santsenca– s’ajornen fins dilluns.
Els espectacles musicals de les
fonts i els funcionaments ornamentals diürns de Barcelona es reprendran diumenge.
Els ajuntaments d’arreu de Catalunya també van cancel·lar ahir els
actes públics previstos per a aquest
cap de setmana amb motiu dels tres
dies de dol decretats per la Generalitat. Entre les activitats suspeses hi
ha el concert que havia de fer Manu
Guix a l’Obreria de Santa Cristina
de Lloret de Mar, el d’Hombres G a
Vilanova i la Geltrú, l’actuació de
l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona a Moià, els actes de
Sant Magí a Tarragona i la inauguració de l’exposició Nit i somni a Vilabertran. El Festival de Música
Antiga dels Pirineus manté cinc
dels sis concerts programats per a
aquest cap de setmana. L’únic que
no es farà és el de l’Acadèmia Femap, que havia de tenir lloc avui a
Berga. En paral·lel, han quedat
anul·lades les programacions de la

Festes majors
Gràcia i Sants
cancel·len o
ajornen la
programació
per motius
de seguretat
Sales i clubs
L’Apolo,
Sidecar i
Jamboree
aposten per
fer sonar la
música
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Samarreta amb
missatge del Barça
L’esport també va dir-hi la seva i equips de tot el món van
guardar un minut de silenci
abans dels seus entrenaments o partits. Els jugadors
del Barça duran la paraula
Barcelona en lloc del seu nom
a la samarreta en el partit de
demà contra el Betis. “Barcelona s’aixecarà i demostrarà
un altre cop que bonica que és
Catalunya”, va dir Pep Guardiola, tècnic del Manchester
City. L’equip de bàsquet universitari Oregon State, a qui
l’atac va agafar a pocs metres
de la Rambla, va donar gràcies pel suport rebut: “En un
moment tan tràgic la gent de
Barcelona ens ha obert els
braços, els cors i les cases per
protegir-nos”.

festa Major de Mollet del Vallès,
Berga i Albinyana. Altres municipis
com Amposta, Castellbisbal, Gironella i Borredà han modificat els
respectius programes sense cancel·lar totes les activitats.
Les sales i teatres obren portes

Sota l’etiqueta #notenimpor, clubs
i sales de concerts com Razzmatazz
o Sidecar aposten per seguir aquest
cap de setmana amb la seva programació habitual. Razzmatazz acollirà aquesta nit el concert de
Blackwaters, un dels últims hype
del rock’n’roll; des de Sidecar –ubicats a la plaça Reial– defensen que
la música ha de seguir sonant, “aquí
i a tot arreu”. A la mateixa plaça, el
Jamboree, tot i haver tancat dijous,
va decidir continuar amb la programació del festival Mas i Mas. El mateix passa amb el Palau de la Música, la sala Apolo i Pacha; aquests dos
últims oferiran les seves sessions
de DJ anunciades a la web.
D’altra banda, el Festigàbal, el
festival organitzat per la sala Heliogàbal als jardins de la Sedeta, va decidir cancel·lar la programació dels
dos dies, seguint les recomanacions
dels veïns del districte de Gràcia. I
no són els únics: els responsables
del Brunch-In-The-Park asseguren
sentir-se dividits entre “el cor i la
raó” i opten per no celebrar la seva
sessió com a mostra de “sensibilitat,
respecte i dol”. Però si preferiu evadir-vos amb la gran pantalla, sapigueu que la Filmoteca continua fidel al seu programa. Igualment, el
Maldà seguirà dilluns amb el seu
musical Per si no ens tornem a veure,
mentre que el Tantarantana ha
ajornat fins avui l’estrena de Claqué
o no, prevista per a dijous.e
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CULTURA P. 06-07

El Festival de
Salzburg viu una
de les edicions
més potents
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EL FESTIVAL
DE SALZBURG
TREU
L’ARTILLERIA
El debut com a ‘Aida’ d’Anna Netrebko amb direcció de
Riccardo Muti i ‘Wozzeck’ per William Kentridge destaquen
en una de les edicions més potents dels últims anys

TEXT XAVIER CESTER
LLOC SALZBURG

P

er a la seva primera edició,
Markus Hinterhäuser no s’ha
estat de res. El Festival de Salzburg comença una nova etapa
sota la direcció artística d’aquest pianista austríac (al Palau de la Música el
vam veure acompanyant Matthias Goerne en el Winterreise posat en imatges
per William Kentridge), que, com a gestor, coneix prou bé la casa, ja que hi ha
ocupat diferents responsabilitats.
Vistes quatre de les cinc noves produccions d’aquest any, es pot confirmar
que el debut de Hinterhäuser com a responsable màxim del festival ha estat del
tot afortunat, tant per una programació
que combina grans títols del repertori
amb òperes del segle XX, com per una
acumulació inusual de talent en tots els
elements constitutius d’un espectacle
operístic: posada en escena, direcció
musical i cantants. Comencem pels
muntatges.
Totes les òperes en cartell exploren,
des de perspectives diferents, com les
estructures de poder afecten els individus, amb resultats quasi sempre fatals.
Un exemple immillorable és Wozzeck,
de Berg, un dels títols més colpidors del
segle XX, que arribava a la Haus für Mozart en un muntatge enlluernador de
William Kentridge, un nou triomf en el
reduït corpus operístic de l’artista sudafricà. Kentridge situa la tragèdia del
soldat embogit pel sistema en plena Primera Guerra Mundial, en un escenari
caòtic, com si una bomba hagués dispersat en totes direccions un munt d’andròmines sobre les quals es projecten de

forma hipnòtica animacions i dibuixos
que reflecteixen la mort i la destrucció
que envolten el protagonista. Una esplèndida exposició al Museum der Moderne permetia copsar millor els referents i els codis que Kentridge empra en
la seva obra –ja siguin instal·lacions o
òperes–, com l’ús de titelles, aquí per al
fill de Wozzeck i Marie, d’una fragilitat
commovedora quan, al final, queda orfe enmig d’un món cruel.
Sud-africà és Kentridge i sud-africà
és el referent a partir del qual Peter Sellars planteja la seva producció de La
clemenza di Tito de Mozart a la Felsenreitschule. El director nord-americà
troba com a paral·lel de l’emperador romà que perdona els que el volen matar
la figura icònica de Nelson Mandela,
que va buscar la reconciliació per al seu
país després d’anys d’opressió. Sellars
fa teatre amb una forta càrrega política,
fins al punt de retorçar el text segons els
seus interessos: Tito no sobreviu a
l’atemptat. Però la coherència del propòsit i la seva execució impecable fan
aparcar les reserves, per exemple en escenes com la vetlla amb espelmes després de l’atac, similar a tantes (massa)
imatges vistes.

Netrebko, la faraona
Els altres dos muntatges, que s’alternen en el Grosses Festspielhaus, sense ser negligibles, no van estar al mateix
nivell. Com Kentridge, la iraniana Shirin Neshat ve de les arts visuals, i en el
seu debut operístic va desplegar un
benvingut sentit de l’estilització que va

eliminar tot l’exotisme de fireta i la
pompa exagerada
que equivocadament s’associen a
l’Aida de Verdi. Les
bondats
plàstiques, tanmateix,
van estar acompanyades d’una gestualitat estereotipada. Més hàbil es va
mostrar Andreas Kriegenburg en una
Lady Macbeth del districte de Mtsensk
de Xostakóvitx que posava l’accent en
l’abisme social entre la família Ismailow i el seu entorn i en els anhels insatisfets de Katerina. Llàstima que sovint
l’acció quedés ofegada per l’immens
decorat, un bloc de pisos postsoviètics
en estat de semiruïna.
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Cert, Aida no és pas egípcia, però l’esperat debut d’Anna Netrebko en el paper
protagonista de l’òpera de Verdi va ser
l’enèsima confirmació del seu regnat absolut a Salzburg: entrades exhaurides,
celebritats al pati de butaques (els reis de
Bèlgica en la funció que comentem) i, per
als fetitxistes amb recursos, un servei de
te dissenyat per la soprano que es pot adquirir per 2.399 euros. Anant a temes seriosos, la primera Aida de Netrebko va
ser, purament i simple, sensacional: tots
els reptes vocals del paper, des dels pianíssims més eteris fins als greus més carnosos, van ser resolts amb una suficièn-
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1. Anna Netrebko, a l’‘Aida’ de
Riccardo Muti. MONIKA RITERSHAUS / SF
2. El muntatge de ‘Wozzeck’ de
William Kentridge és

1
cia quasi insultant i, amb Riccardo Muti lligant-la curt, la dicció i el fraseig van
ser incisius. La soprano va estar ben
acompanyada per Francesco Meli, Radamès més líric que heroic, i Ekaterina
Semenchuk, Amneris que es va deixar
anar del tot a l’acte quart.
Evgenia Muraveva va ser protagonista d’una d’aquelles substitucions en què
molts somien. Reemplaçant una malalta Nina Stemme, la jove soprano russa,
que interpretava dos petits papers en
l’òpera de Xostakóvitx, va ser una Katerina Ismailowa de recursos generosos
que va donar tota la intensitat requerida al seu descens als inferns. També van
brillar la petulància vocal i física del Serguei de Brandon Jovanovich i el tenebrós Boris de Dmitri Ulyanov.

enlluernador. RUTH WALZ / SF
3. Un dels instants més emotius
de ‘La clemenza di Tito’. R. WALZ / SF

Wozzeck és un dels papers que més
escauen –i més ara que la veu se li ha
enfosquit– a un Matthias Goerne molt
selectiu en els seus projectes operístics,
ben correspost per la penetrant Marie
d’Asmik Grigorian, el trompetejant Capità de Gerhard Siegel i el llefiscós
Tambor Major de John Daszak. Comptat i debatut, el repartiment més fluix
va ser el de La clemenza di Tito, amb
una excepció, Marianne Crebassa, Sesto d’irresistible calidesa que va convertir el seu “Parto, parto” en un moment
de teatre musical únic.

Filharmònics d’aniversari
L’Orquestra Filharmònica de Viena
commemora enguany el 175è aniversari de la seva creació, i la millor mane-
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ra de celebrar-ho és mostrant un nivell
estratosfèric. Per descomptat, sempre
ajuda tenir al davant batutes de primera magnitud, com és el cas de Riccardo Muti, a qui els filharmònics adoren
i per al qual van tocar com els àngels en
una Aida d’un refinament i transparència portentoses. Si la presència de
l’italià en un fossat és cada cop més rara, la de Mariss Jansons ho és encara
més. De fet, Lady Macbeth del districte de Mtsensk era el seu debut operístic
al festival, una pàgina de la qual domina tots els ressorts, des de la desolació
més pregona fins a l’esclat sardònic,
servits per una orquestra d’un virtuosisme esfereïdor. Els filharmònics no
van afluixar amb Vladimir Jurowski,
una de les batutes més brillants dels

últims lustres, que va signar un
Wozzeck escruixidor, incisiu com el
bisturí més esmolat.
Però no tot és Viena. En el que es
pot llegir com una declaració d’intencions, Hinterhäuser va assignar el seu
primer Mozart a una formació d’instruments originals siberiana, musicAeterna de Perm, que Teodor Currentzis ha convertit (també el cor) en
un conjunt d’extrema ductilitat. En
connivència amb Sellars, el director
grec no va tenir por ni de manipulacions (incloses interpolacions d’altres
obres mozartianes, sobretot de la Missa en do menor) ni d’exageracions en
temps i dinàmiques. El resultat? Un
Mozart viu, acolorit, crepitant. L’era
Hinterhäuser comença ben fort.
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s enduc a tot
a fer la coma fer tràmits,
mb les meves
a la bibliotens i tot a pasta me’ls emdel pla de toros pregar-me
es nens i nefins i tot s’ho
els ho deixen
ment fan prenent, al banc
aramels, les
onviden a gehi han tornat
m així, al semanera de ferAra es pensen
r casa és xauue volen, feril·lament, fer

PROPOSTES PER AVUI

El ‘Concierto
de Aranjuez’
El Concierto de Aranjuez és la primera
obra per a guitarra i orquestra de la
història i la més coneguda de Joaquim Rodrigo. Avui, Pablo Sainz a la
guitarra i l’orquestra de Cadaqués la
tornen a portar al Palau de la Música. 3Carrer del Palau de la Música,
4-6. BCN. A les 20.00 hores. 28€

EL PARA-SOL
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De Cuba
a Peralada

El violí de
Sara Chang

Directament des de l’Havana, el coreògraf Carlos Acosta, amb la seva
companyia Acosta Danza, interpretarà, entre altres obres, El cruce sobre
el Niágara, al festival del castell de
Peralada. 3Als jardins del castell.
C a r re r No u d e S a nt Jo a n , s /n .
PERALADA. A les 22.00 hores. 75€

Sara Chang, considerada una de les
millors violinistes de música clàssica actual, farà avui un concert al festival de Portaferrada, juntament
amb el Quartet Gherard, una formació de música de cambra. 3A la plaça del Monestir, s/n. SANT FELIU DE
GUÍXOLS. A les 22.30 hores. 50€

Barcelona

Nit
d’agost
Pujar a la nit al Tibi·
dabo per disfrutar
d’una temperatura
una mica més agra·
dable que a la ciutat
és un costum antic
en el xafogós agost
barceloní. La vista de
la ciutat puntejada
de llums és un al·
licient afegit. I no po·
ques vegades s’hi su·
ma, a l’hora bruixa,
un llampec a l’horit·
zó. Una postal que no
per repetida deixa de
ser digna de contem·
plar·se.
FOTO:
JOAN CORTADELLAS
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la del San Carlo de Nàpols, que incloïa tots els estils, des del clàssic
fins al contemporani i el popular,
i treballant en aquell món i assistint a assajos d’òperes la gent em
sentia cantar. El director d’orquestra em va agafar un dia i es va
posar al piano per sentir-me...
‘Tens una afinació natural, una
impostació natural, i has desen17 un
Agosto,
volupat
gust pel 2017
cant’, em va

dir. Jo en realitat no havia fet més
que anar imitant
els España
cantants que
PAÍS:
m’agradaven, des de petitó”.
Va ser aixíPÁGINAS:
com Capezzuto
28 es
va llançar un dia i va contactar
TARIFA:
€
amb Christina
Pluhar. 9408
L’arpista
austríaca el va voler instantàniament per a ÁREA:
ella. Llavors
co-363 va
CM²
mençar una llarga col·laboració
amb L’Arpeggiata. Capezzuto va

saltar dels escenaris que trepitja- de músiques tradicionals llatinova amb companyies comFRECUENCIA:
Aterba- americanes?
Diario“No canvia en absolletto, l’English National Ballet, el lut”, afirma.
Pluhar va ser una altra de les
Ballet de Julio Bocca o elO.J.D.:
San Car- 120418
lo, a altres del nivell del Carnegie persones que li va demanar que
E.G.M.:
no fes classes de cant. “Tot i així,
Hall. Purcell, Monteverdi...
i tam- 549000
bé músiques tradicionals eren el jo ho vaig intentar –confessa–,
32%
SECCIÓN:però
CULTURA
em vaig adonar que sobre la
seu repertori.
Com canvia la seva veu d’un re- meva veu no funciona la impostapertori operístic barroc a un altre ció lírica. La meva veu natural

Sáinz Villegas toca el
‘Concierto de Aranjuez’
MÓNICA RAKOSNIK
Barcelona

Pablo Sáinz Villegas (Logronyo,
1977) va pujar als escenaris amb la
seva guitarra per primera vegada
quan tenia 7 anys. Va ser en aquell
moment quan va descobrir el gran
poder que té la música: el de connectar amb les persones. Ja ha passat molt temps des d’aquell dia, però aquest músic de La Rioja que ha
recorregut mig món i ha actuat en
llocs tan prestigiosos com el Carnegie Hall i el Lincoln Center de Nova
York continua mantenint aquella
mateixa essència: “Vull convidar
les persones a participar en aquesta
màgia de la música perquè, a través
seu, connectin amb la part mes humana que tots tenim”.
Amb aquesta clara missió es presenta avui al Palau de la Música (20
h) per interpretar el Concierto de
Aranjuez,ambl’OrquestradeCadaqués. en un concert extraordinari
del cicle BCN Clàssics. És una oca-

sió molt especial, ja que interpretarà aquest clàssic de Joaquín Rodrigo al mateix escenari on es va estrenar,el9denovembredel1940.Amb
el seu cèlebre Adagio, és l’obra musical espanyola més interpretada a
tot el món. A més a més, es tracta del
primerconcertdeguitarraiorquestra de la història de la música.
Sáinz Villegas ja ha interpretat la
peça diverses vegades, però afirma
que “la bona música sempre té diferents lectures i diferents nivells en
què pots trobar la màgia entre les
notes”. A més a més, afegeix que
“també hi ha el fet que cada vegada
que la toco és amb un director i amb
una orquestra diferent, i això fa que
la peça cada vegada sigui única i irrepetible”.
Emocionat amb aquesta oportunitat de crear una nova versió, es
posa en mans del director Jaime
Martín i de l’Orquestra de Cadaqués. Amb ells continuarà la gira
per Alemanya, al Festival de Bremen i a la ciutat de Jever. A més a

rietats Mina Mazzini), i després
aquest Stabat Mater, per a la dansa del qual Capezzuto ha comptat
amb el coreògraf Mauro Bigonzetti, de l’Aterballetto de Reggio
de l’Emília. I finalment sortirà
aquest setembre el disc del projecte actual, dedicat a Schubert.
També s’adapta a Schubert la
seva veu? “També”, conclou Capezzuto. 

vés de la guitarra comparteixo els
meus valors, la meva tradició, i és
aleshores quan es dona l’oportunitat d’aprendre de les altres identitatsculturals.Iésenaquellariquesa
i aquell multiculturalisme on tenim
una oportunitat d’evolucionar com
a civilització”.
A més a més, està compromès
amb el seu projecte El Legado de la
Música sin Fronteras. “L’ésser humà té la capacitat de connectar amb
el drama i el patiment, però també

El guitarrista de La Rioja ahir al Palau de la Música

El guitarrista de La
Rioja, que té un projecte
amb Plácido Domingo,
protagonitza el BCN
Clàssics avui al Palau

més, entre els seus projectes aquest
any hi ha l’inici de la temporada de
l’OrquestradelaRàdiodeNoruegai
el llançament a la tardor d’un disc a
duo amb Plácido Domingo.
Aquest guitarrista, aclamat com
el successor d’Andrés Segovia, ha
estat un impulsor incansable de la
guitarra clàssica espanyola, un instrument “democràtic”, el de la gent.

amb el plaer i la bellesa profunda
quevalligadaalasensibilitathumana. Jo vull representar aquest altre
costat i que la gent el vegi reflectit
en la música”.
Aquest concert al Palau arriba
després d’una temporada molt fecunda, en què ha tocat amb l’Orquestra Nacional de Nova Zelanda i
ha actuat al Millennium Park.

INMA SAINZ DE BARANDA
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A part, explica que la guitarra té una
clara dualitat perquè pertany al
món clàssic i al popular, i també
perquè és un símbol lligat a una cultura, però al mateix temps és de diferents llocs.
Amb les seves actuacions en més
de trenta països, Sáinz Villegas ha
estat considerat un dels ambaixadors de la cultura espanyola: “A tra-
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Cap país desitja la guerra menys que
Corea del Nord. Enfrontar-se als Estats Units seria suïcida en la seva estratègia de salvar la pell sigui com
sigui. El risc resideix en un error de
càlcul que desencadenés el conflicte. I quatre projectils sobrevolant el
Japó i caient a desenes de quilòmetres de sòl nord-americà semblen un
risc desmesurat si atenem a l’escassa
fiabilitat dels míssils nord-coreans.
El perill encara és mes gran després que James Mattis, secretari de
Defensa dels EUA, aclarís que aquests
míssils «podrien provocar una guerra ràpidament». Va afegir que sabria
en qüestió de minuts si els projectils
es dirigeixen cap a Guam, on resideixen 7.000 soldats nord-americans
amb les seves famílies. Mattis va traçar la línia vermella darrere la qual
espera la guerra: «Defensarem el nostre país de qualsevol atac, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc».

La tèbia resposta
nord-americana es
limita a recordar que
el diàleg és possible
però depèn de Kim
És previsible que la península disfruti d’una certa calma fins a final de
mes. Corea del Sud i els EUA tenen
planejades llavors les seves massives maniobres militars conjuntes
que cada any descomponen Pyongyang. Tenen un esperit defensiu,
sostenen Washington i Seül, però
P.55
Corea del Nord les veu com un assaig

PETICIó dE LLIbErTAT CONdICIONAL

El periodista
que Turquia e
La defensa de
Yalçin afirma que la
seva condició d’asilat
impedeix extradir-lo
Denuncia les
«vulneracions
de drets humans»
per part d’Ankara
JÚLIA REGUÉ
BARCELONA

E

ls advocats de l’escriptor
i periodista suecoturc
Hamza Yalçin, de 59
anys, que es troba a la
presó de Brians 1 a l’espera que
les autoritats turques formalitzin la seva demanda d’extradició,
ja han presentat el seu recurs
d’apel·lació sol·licitant la seva llibertat condicional.
En el recurs, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es justifica la «impossibilitat» de concedir l’extradició sol·licitada per
Turquia a l’haver-li sigut concedida la protecció internacional
per part de Suècia, al tenir dues
penes de mort pendents al país
reclamant, i s’alerta de la situació de «vulneració sistemàtica de

14

Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat
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La plaga de la corrupció

El finançament del PP i el de CDC
protagonitzaran la tardor judicial
La ‘Gürtel’ i el ‘cas Palau’ encaren el seu final als
tribunals, que dictaran si hi va haver comissions il·legals

El ‘cas Lezo’ es reprendrà amb mig centenar
de compareixences i es reactivarà la ‘Púnica’
DANNY CAMINAL

ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

JOSÉ LUIS ROCA – EFE / BALLESTEROS

C

om els mals estudiants,
els tribunals hauran de
fer el curs que ve el que
van deixar pendent l’an
terior i al setembre reprendran els
sumaris que van quedar inconclu
sos. La corrupció tornarà a ser notí
cia de la mà del cas Millet i dels pro
cessos judicials sobre Gürtel, Lezo, Púnica i Pretòria –en què el judici està
previst que s’acabi a finals del mes
que ve–. El presumpte finançament
irregular del PP i el de l’antiga Con
vergència, ara PDECat, tornaran a
ser els principals protagonistes de
la crònica judicial.
Després d’una trentena de ses
sions, el judici pel saqueig del Pa
lau de la Música va quedar vist per
a sentència al juny. Ara el tribunal
presidit per Montserrat Comas hau
rà de concretar l’abast de l’espoli i
si, com sosté la fiscalia, 6,6 milions
d’euros van anar a parar a Conver
gència Democràtica (CDC).
En la sentència que es dictarà
en les pròximes setmanes es deter
minarà si Ferrovial va pagar comis
sions al partit a través de l’entitat a
canvi d’obra pública, tesi que es va
veure reforçada pel pacte segellat
entre el fiscal i la defensa de l’exdi
rectiu del Palau Jordi Montull, i de
la seva filla Gemma.
Les conclusions a què arribin els
magistrats podrien ajudar en la in
vestigació del cas 3%. De la seva ins
trucció n’han transcendit aquesta
mateixa setmana nous documents
que demostren el presumpte cobra
ment de comissions irregulars per
part de Convergència a canvi d’ad
judicacions d’obra pública.
/ El finança
ment irregular del PP s’aclarirà a la
sentència que dictarà l’Audiència
Nacional en relació amb la primera
època de la trama Gürtel (19992005).
El judici, que es va suspendre des
prés de la declaració del president
del Govern, Mariano Rajoy, com a
testimoni, es reprendrà al setem
bre amb els pericials pendents. Es
preveu que s’acabi a l’octubre, des
prés d’un any de sessions.
Encara que l’existència d’una
caixa b amb què els populars es van
finançar suposadament durant al
menys 18 anys es dilucidarà en un
altre judici, el que se celebrarà pels
papers del seu extresorer Luis Bár
cenas –la seva instrucció es va reo
brir després de les declaracions del
cap de la trama, Francisco Correa–,
LA DECLARACIÓ DE RAJOY

33 Bárcenas, després de comparèixer davant la comissió del Congrés al juny.

33 Millet, abans d’una de les sessions del judici per l’espoli del Palau.

El ‘cas Nóos’, la ‘Gürtel’ valenciana
i les ‘black’, en mans del Suprem
33 El Tribunal Suprem ha rebaixat

els seus temps i triga un any de mitjana a resoldre els recursos de cassació presentats. Entre els que té
pendents i que es preveu que ja
afronti el curs que ve n’hi ha tres amb
una gran expectació mediàtica: el
cas Nóos, la part de la Gürtel jutjada
a València i les targetes black.
33 D’aquests tres assumptes, té

preferència el relatiu a la corrupció
de la xarxa Gürtel, liderada per
Francisco Correa, perquè tant ell
com la seva mà dreta, Pablo Crespo, i el responsable de les empreses valencianes de la trama investigada, Álvaro Pérez, el Bigotes, ja

compleixen les condemnes de 13
anys, 13 anys i tres mesos i 12 anys
i tres mesos de presó que, respectivament, els va imposar el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pel cas Fitur.
33 Amb el cas Nóos es posarà fi a

les especulacions sobre si Iñaki Urdangarin ingressa a la presó o no.
La fiscalia demana que la seva condemna de 6 anys i tres mesos de
presó s’elevi a 10, mentre que la defensa sol·licita l’absolució. Al revisar les condemnes imposades per
les targetes black de Caja Madrid,
el Suprem determinarà si hi va haver delicte.
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33 González, el dia que la Guàrdia Civil va registrar el seu despatx, a l’abril.
durant la vista del cas Gürtel no han
faltat les preguntes relatives a la
«comptabilitat extracomptable»,
en paraules del primer, i els sobre
sous que, segons les seves notes, van
cobrar els dirigents del PP. El pre
sident del tribunal, Ángel Hurta
do, va tractar d’evitarho rebutjant
les preguntes de les parts que exce
dien el període investigat, però se
rà difícil deixar fora de la resolució
tota referència al finançament del
PP, després que Bárcenas admetés
la comptabilitat b i Correa descrivís
com cobrava comissions d’empre
saris a canvi d’adjudicacions que
portava al partit.
FINANÇAMENT DEL PP MADRILENY / Men

tre es dicta la sentència de la ‘Gür
tel’, els procediments que més mal
decaps donaran al partit de Rajoy
seran el cas Lezo i Púnica. En el pri
mer, a partir del 12 de setembre

desfilaran per l’Audiència Nacio
nal el mig centenar d’imputats que
va citar el primer instructor del
cas, Eloy Velasco, i que seran inter
rogats per l’actual jutge, Manuel
García Castellón, també encarre
gat de Púnica, en què la reactiva
ció per part d’Anticorrupció s’es
pera a la tornada de l’estiu. En els
dos procediments té una especial
importància la peça relativa al fi
nançament irregular del PP madri
leny, en què estan imputats, a més
de l’exsecretari general del PP ma
drileny Francisco Granados i l’ex
president de Madrid Ignacio Gon
zález, l’exgerent del partit Beltrán
Gutiérrez.
També li causarà un disgust el
judici pel finançament del PP va
lencià i la causa de l’esborrat dels
ordinadors de Bárcenas, en què
l’Audiència de Madrid ha de resol
dre el recurs amb què el partit trac
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el procés
EL 9-N I
FORCADELL
LA CONDEMNA DE MAS
J Entre els assumptes judicials
pendents per al nou curs judicial
n’hi ha diversos de relacionats
amb el procés sobiranista. La
resolució d’un d’aquests casos
correspondrà al Tribunal
Suprem (TS), que haurà de
revisar la condemna imposada
pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) a
l’expresident de la Generalitat
Artur Mas, a l’exvicepresidenta
Joana Ortega i a l’exconsellera
d’Ensenyament Irene Rigau per
haver promogut la consulta
del 9 de novembre del 2014.
L’alt tribunal ja va marcar el seu
criteri quan ell mateix va
condemnar l’exconseller de
Presidència Francesc Homs
a 13 mesos d’inhabilitació per
desobeir el Tribunal
Constitucional (TC). Aquesta
pena li va suposar perdre la
condició de diputat.
LA MESA DEL PARLAMENT
J A instàncies del mateix
Constitucional, la fiscalia va
interposar dues querelles per
desobediència i prevaricació
contra la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell. La
segona querella també es va
presentar contra els altres
membres de la Mesa de la
Cambra: Lluís Corominas,
Anna Simó i Ramona Barrufet
(de Junts pel Sí) i Joan Josep
Nuet (de Catalunya Sí que es
Pot), per haver permès votar
resolucions proreferèndum. El
cas està encara en instrucció, i
per això el judici difícilment es
podrà celebrar abans de l’1
d’octubre, data prevista per a la
celebració del referèndum
unilateral.
ta d’evitar el judici per danys informàtics i encobriment que pesa sobre ell mateix, la seva tresorera i
els seus responsables jurídic i informàtic.
‘OPERACIÓ CATALUNYA’ / Als jutjats ma-

drilenys, a més, se sabrà més sobre
l’operació Catalunya, amb la declaració de l’exnúmero dos de la Policia
Eugenio Pino, imputat per haver introduït un pen drive d’origen dubtós
en el cas Pujol. El jutge José de la Mata el va apartar perquè no afectés la
investigació relativa a la família de
l’expresident.
Un dels seus membres, Oriol Pujol, tampoc trigarà a saber si serà
jutjat pel cas ITV, encara que ja hagi
acceptat una condemna de dos anys
i mig a l’admetre que va cobrar comissions per usar la seva influència política per afavorir empresaris
amics amb la seva adjudicació. H
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PROBLEMES AMB LA DISCIPLINA

¿Obeint o man

Nova bronca a Podem per l’intent de la direcció
el partit H L’executiva expedienta la responsab

33 Assemblea Ciutadana 8 Pablo Iglesias, en una intervenció durant la r
IOLANDA MÁRMOL
MADRID

Manar obeint és el títol del model organitzatiu de partit que Pablo Iglesias va defensar a l’Assemblea Ciutadana de Vistalegre 2, al febrer, i
que va guanyar davant les propostes d’altres corrents de Podem.
Aquesta fórmula sostenia que la
direcció està sotmesa a la voluntat
dels inscrits. No obstant, el desenvolupament que l’executiva ha fet
aquest estiu d’aquell document i
que ha plasmat en uns estatuts ha
acabat per fer esclatar una nova
tempesta en el podemisme.
La cúpula sembla que ha interpretat amb certa creativitat el que
van aprovar les bases i ha inclòs
en els estatuts que els càrrecs poden ser inhabilitats entre sis mesos i tres anys per «transmetre o filtrar» informacions que puguin perjudicar el partit. L’òrgan de jutges
morat, la comissió de garanties, va
emetre un dictamen la setmana
passada alertant que aquestes regles incompleixen el que van aprovar les bases.
«No es tracta d’una tasca de
transposició, sinó de legislació nova i independent del document de
Vistalegre 2», adverteix la resolució impulsada per la presidenta de
la comissió, Olga Jiménez, una ad-

vocada laboralista sense adscripció a
cap de les famílies del partit.
Després d’aquest dictamen, la secretària tècnica del mateix òrgan, María del Rosario Rodero, va demanar a
l’executiva que obrís un expedient
disciplinari a la presidenta. Considera que Jiménez va iniciar d’ofici dictàmens que no compten amb majoria a la comissió. La cúpula, contrariada per l’informe que tombava els
seus estatuts, ha admès la queixa i ha
obert expedient sancionador a la presidenta per «vulneració del codi ètic»,
en una decisió fulminant que ha encès els ànims a Podem.

«Usurpació de funcions»
Membres dels comitès de garanties
autonòmics han mostrat la seva repulsa per la decisió d’Iglesias i han
emès un comunicat de suport a la
presidenta. Consideren que la direcció intenta amb aquests estatuts emmordassar els dirigents i soscavar la
divisió de poders a l’arrogar-se la capacitat sancionadora que pertany a
la Comissió de Garanties.
Dirigents d’aquest òrgan a
Catalunya, Navarra, la Rioja, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i cinc
membres de la comissió de garanties
estatal (un ha dimitit) adverteixen
que la decisió de l’executiva suposa
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L’orquestra
de guitarres
Concert de l’Orquestra de Guitarres
de Barcelona, acompanyada de veu,
dansa i altres instruments, al Palau
de la Música Catalana i a càrrec de
Sergi Vicente. Interpretaran peces
clàssiques. 3Palau de la Música. Carrer del Palau de la Música, 4-6.
Barcelona. A les 20.00 hores. 20 €.

El comerç
més creatiu
El festival White Summer, que
aquest any celebra la seva sisena edició, tracta de mostrar durant 23 dies
les últimes tendències del comerç
creatiu, la gastronomia i l’oci d’autor. 3Al Mas Gelabert. Serres de
Pals. Fins al 27 d’agost. Gratuït.

no hi ha dret de veto ni privilegis econòmics. La
sorra de la platja ens iguala. Aquesta escena
d’Alcossebre, a Castelló, n’és un bon exemple.
FOTO: CARLOS MONTAÑÉS

Cine rebel
a l’aire lliure
Rebels i perilloses és el títol del cicle de
cine a l’aire lliure que organitza el
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Avui s’hi projecta
Mommy, de Xavier Dolan. 3Al CCCB.
Carrer de Montalegre, 5. Barcelona.
A les 22.00 hores. Gratuït.
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DuES MiraDES

Per fi al
banc dels
acusats
Semblava
impossible arribar
a veure aquest
moment, però
després d’una
infinitat de dilacions
judicials Fèlix Millet i
els seus adlàters del
Palau de la Música
van ser jutjats a partir
del març. El judici va
durar fins al juny.
EFE / TONI ALBIR

La cadira
de rodes

jat en cadira de rodes eren més una pantomima per augmentar la percepció de
l’home gran amb dificultats de mobilitat
que no un recurs de primera necessitat.
La cadira de rodes funciona com a metàfora de totes les mentides que va anar
ordint en l’època en la qual «tothom em
deia que sí». Les seves inclinacions no es lièlix Millet va arribar al jutjat en cadira
mitaven al finançament de Convergènde rodes. Amb l’habitual americana de
cia, sinó que també trobava temps per alipota de gall i amb una bufanda al coll,
ar-se amb la FAES, mira quina casualitat,
qui va ser peix gros del Palau i amic dels potot just quan el Ministeri de Cultura inderosos a qui complimentava amb sopars a
vertia al Palau. «S’acosten les dates estiMenorca (com a mínim) no es va asseure al
vals», li escrivia a Aznar, «i seria un plaer
tradicional banc dels acusats sinó en aquesque volguéssiu tornar a compartir una
tes còmodes butaques que vostès poden veuvetllada amb nosaltres». ¡Que bonic tot
re. Per aquells mateixos dies, va semblar que
plegat! ¡Que xules, les calderetes que es
no estava del tot impossibilitat i
muntaven –també amb Mas, és
que podia aixecar-se, de manera JOSEP MARIA
clar– a Fornells! Tot era molt dique s’arriba a la simple conclusió FONALLERAS vertit per a Millet. I ho segueix
que les entrades i sortides del jutsent. H

autocrítica

TÀSSIES

F
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La carraca
de Millet

tual plaça del Pedró, fora dels murs de la ciutat, es va construir l’hospital de leprosos. Allà
arribaven els seguicis fúnebres encapçalats
pel mateix proscrit. Alliberat ja de totes les
càrregues terrenals, era ungit per última vegada, acomiadat per familiars i veïns i reclòs
a l’hospital.
Una vegada traspassats aquells murs, ja
i, Millet, si tu parlessis. Si un dia ens no hi havia cap possibilitat de retorn a la viconfiessis tots els teus secrets. da. Si la pobresa aclaparava l’hospital, el leAquells que es teixien a foc lent al prós podria vagar pels carrers, cobert amb
refugi dels despatxos, a les taules dels res- un mantell fosc, armat amb un bastó, un bartaurants, als ròdols dels esdeveniments rilet penjat al coll on recollir les almoines i
importants, aquells als quals només va una carraca o una campaneta per anunciar
gent il·lustre. Gent com tu. Bé, més aviat el seu pas. Li quedaven vetats els camins escom tu eres. Ara ja ningú dels que corrien trets, acostar-se als vius, tocar cordes o sua saludar-te et vol veure a prop. Més aviat ports dels ponts i caminar en direcció del
no volen ser vistos al teu costat.
vent.
¿Com es viu sent un empestat EMMA
Ai, Millet, ja ho saps. Els homes
social?
invisibles no toquen, no parlen,
RIVEROLA
no respiren… No existeixen. H
A la Barcelona medieval, a l’ac-

A
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ue vivimos en Cataluña
momentos de pesimismo
y de preocupación política no precisa de mayor demostración. Varias circunstancias
son las causantes de esta situación. Algunas son de carácter general, la crisis económica, la precariedad laboral, la creciente desigualdad, la corrupción, el presente y el porvenir de la juventud, la violencia de género, el
terrorismo internacional, etcétera, etcétera; otras sin embargo,
son propias o bien ofrecen características particulares.
Sobre estas últimas es necesario que, todos, nos enfrentemos
a algunas realidades, por doloroso que resulte.
La corrupción de la antigua
CDC, no puede esconderse y a
estos efectos, es capital. CDC,
era más que un partido político
ad usum, era la opción política
natural de mucha gente del país
incluidos desde afranquistas o
colaboradores del franquismo
posterior a 1945, hasta socialdemócratas tibios.
Era la heredara de la antigua
Liga y más. Representaba a buena parte del país, especialmente
del demarcado fuera del área
metropolitana de Barcelona. Para bien, para mal y para regular.
Una parte importante de Cataluña está anonadada de la
constatación de esa corrupción,
el 3%, el caso Palau y la deixa al
Presidente Pujol, el caso Prenafeta y caso Alavedra, entre otras
calamidades, han provocado esta situación. Esta realidad por
lealtad ciudadana, ha de ser reconocida y enmendada si, de verdad, interesa el porvenir del
país.
No vale decir que esa corrupción es atribuible, en Cataluña,
a todos. No es cierto, por las circunstancias que sean.
Nada o poco cabe reprocharles como organizaciones políti-

Preocupación política
ÁNGEL GARCÍA FONTANET
cas, en esta materia, a ERC, Ciudadanos, PSC (los tiempos de Filesa quedan lejos) e incluso al
PP en Cataluña (en el resto de
España es otro cantar). Por lo
sabido su conducta, en este punto, es correcta.
Para muchos CDC era uno de
nuestros productos políticos naturales y bien que ahora duele.
La responsabilidad histórica
asumida por los corruptos y
compañeros de viaje es inmensa, trascendental. No debe ser
fácil de soportar.
El proceso secesionista añade más preocupación. Una serie
de interrogantes planean sobre
el país: ¿Que pasará, si, como

Las cartas están
repartidas y queda
poco por jugar. Sin
embargo, hay que
aprovechar el poco
tiempo que queda
para evitar
lamentaciones

parece previsible a día de hoy, a
la convocatoria del referéndum
sigue su prohibición y, después,
la declaración unilateral de independencia? ¿Qué clase de resistencia u oposición ofrecerá
Cataluña ante una drástica intervención del Estado? ¿Tan difícil es conciliar la cooperación
integradora, fuente de paz y de
progreso, con el razonable reconocimiento de los hechos diferenciales de Cataluña?
Unas pocas consideraciones
podrían ser de utilidad: las urgencias y los plazos perentorios
en política, acostumbran a ser
precursores de infortunios; los
nacionalismos, todos, incluidos

Félix Millet (en silla de ruedas) acude a la Ciudad de la Justicia con su abogado.
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/ MASSIMILIANO MINOCRI

el español y el catalán, han estado detrás de algunas catástrofes
de nuestro tiempo; en democracia, es erróneo, equiparar, mayoría parlamentaria y mayoría social, Parlamento y país; es peligroso el enfrentamiento entre legalidad y legitimidad y la política española, en ésta materia ha
de liberarse del poder e influencia de la alta burocracia del Estado, a fin de alcanzar un pacto
acorde a razón y Derecho. Una
cosa son los intereses públicos y
otra, bien distinta, la de sus supremos administradores.
La intervención de los Tribunales, hasta este momento, ha
sido templada, las sentencias
del 29 N, moderadas. El incidente entre la Fiscal de Barcelona y
un grupo de independentistas,
sofocado en su origen. Nada se
les puede reprochar aunque, naturalmente, algunos pretendían
la absolución de los acusados.
La extensión de la querella,
realizada por la Magistrada instructora, en el caso de Carme
Forcadell, a una persona no
imputada por el Fiscal es conforme a la Ley aunque con poco
recorrido pues nadie puede ser
condenado si, en definitiva, no
es objeto de acusación.
Lo preocupante, y mucho, es
el enfrentamiento entre el Fiscal General del Estado, el Fiscal
Anticorrupción y los fiscales del
3%, que viene a sumarse a otras
anteriores divergencias. Todo
indica que en la cúpula de la
Fiscalía reina tiempos borrascosos.
Parece que las cartas están
repartidas y que queda poco por
jugar. Sin embargo, todavía, se
dispone de tiempo, aunque sea
poco. Hay que aprovecharlo para evitar, como mínimo, lamentaciones.
Ángel García Fontanet es magistrado jubilado.

La Opinión de Murcia Sin...
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NOSTALGIA PARISINA
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ra el año mil novecientos sesenta y tantos. Una noche de
otoño, escuchando la radio en uno de mis habituales periodos de insomnio, la voz de Jacques Brel irrumpió en la
soledad del dormitorio. Tras la canción, cuyo título no recuerdo, venía una entrevista con el personaje. Acababa de
salir de su retiro de varios años en una isla de la Polinesia.
Le habían diagnosticado un cáncer de laringe y acudía a
París, donde le comunicaron su inminente final. Aquella
entrevista, la última que concedería y de la que yo me había convertido en inesperado testigo radiofónico, era su
despedida del mundo de la canción y del mundo de los vivos. Había grabado un disco, en cuya carátula aparecía,
sin vanidad ni temor, depauperado por la enfermedad y
por el tiempo, en una fotografía que distaba muchos años
de las últimas conocidas. Con una barbita aún negra, demacrado y con la muerte anclada en sus facciones, aparecía digno y desafiante como correspondía al hombre que
había dejado muchos años de mensajes fundamentales
tras de sí.
Formaba parte, con Edith Piaf, Brasens, Moustakis, Serge Regiani y otros, de aquella pléyade de cantautores
(cuando aún la expresión no estaba devaluada) que llenaron de contenido las nostalgias desconcertadas de nuestras vidas en búsqueda de parámetros estéticos y vivenciales. Entonces, entender a los parisinos no era tan difícil
para la juventud que teníamos el francés como segunda
lengua y menos si habíamos recibido una educación catalana. La bella lengua francesa nos permitía disfrutar de los
dulces matices con que los sentimientos pueden ser expresados. Cada lengua, con sus virtudes y sus defectos,
está encaminada a unos objetivos determinados. El alemán, duro y expresivo, difícil para los europeos no teutones, es árido y declinativo, pero tan rico en expresiones
que solo en alemán son concebibles las operas de Wagner,
el Caballero de la Rosa o la fundamental historiografía antigua y contemporánea. Sin saber alemán, Borges no hubiera podido escribir el Aeph en castellano.
El inglés es sintético y práctico, nadie, en ninguna lengua del mundo podía haber descrito con mayor brevedad
y exactitud lo que es un bip. Sin el inglés, parece imposible
la comunicación entre los pueblos, pero no es una lengua
respetable, aunque merezca todos mis parabienes por imprescindible.
El castellano es otra cosa, parecido a una catedral del
medioevo en medio de una campiña verde y desolada.
Por sí misma llena todo espacio, inasequible al tiempo y a
las circunstancias, inmóvil e insondable, que diría el
Dammapada, ajena a los juicios de los tiempos, aunque
con cierta renuncia a la adaptación. Por barroca y extensa,
resulta poco práctica en los tiempos en que la consecu-

MARIANO SANZ
Escritor

ción del éxito se requiere inmediata. Ahora o nunca, es el
mensaje del futuro y el castellano o español, como se prefiera, requiere un conocimiento, una larga practica y una
serenidad que no sé si han de hacerlo viable en el futuro.
A medio camino hacia ningún sitio está el francés, nacido como todas las lenguas europeas del romance latinizado, occitano, o cualquier otra, fruto de francos y alemanes
que ha cultivado una pronunciación dulce y rasgueante,
con unas ‘errrres’ inimitables, y una capacidad de expresar sentimientos como ninguna otra que yo conozca.
Éramos ansiosos jóvenes universitarios de los años setenta escuchando las canciones de Edith Piaf en su última
época decadente. Seguía brillando como un lucero en lo
artístico a pesar de su patético afán de colocar en candelero a Theo Sharapo con aquella inolvidable y patética canción -A quoi ça sert l’amour-, que nos hacía brotar lágrimas sintiendo el penoso ocaso de la extraordinaria artista.
Fue víctima, entre otras cosas, de su incontenible pasión
por la vida que la hacía estar por encima de la realidad y el
ridículo. Descubrimos que el mundo escondía muchas
más amplitudes de las que nuestro cutre sistema, montado por el pequeño general, exponía como únicas.
Para los más connaisseurs estaba Brassens, con su francés de arrabal, duro, sin concesiones que no fueran para
el mensaje existencialista y serio que no permitía desviacionismos. Había que escucharlo en círculos post-cena
critica, a la incierta luz de gruesos velones que disipaban a
malas penas el humazo de los progres canutos, dejándose
penetrar por la desesperanza del Cimetiere d’Orly. Uno se
sentía trascendental y al propio tiempo inútil en un mun-

Le habían diagnosticado un
cáncer de laringe y acudía a
París, donde le comunicaron su
inminente final. Aquella
entrevista, la última que
concedería y de la que yo me
había convertido en
inesperado testigo radiofónico,
era su despedida del mundo
de la canción y del de los vivos.
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do que difícilmente era capaz de entender.
Y después estaba Moustakis, griego-francés y en definitiva apátrida, como todos los griegos, y capaz de ser métèque en cualquier sitio y sobrevivir a pesar de ello. Con
muy poquita voz, pero con un encanto inigualable, hacía
que nos identificáramos entonces con la niña que tenia
quince años de la misma forma que, veinte años después
nos hizo identificarnos con sus padres. Nunca olvidaré la
noche en que lo escuché, actuando en compañía de Bárbara –aquella inolvidable ¡L’aigle noir!-, en el Palau de la
Música Catalana.
Moustakis era la exquisitez de una figura enfundada en
su camisola blanca y larga, prolongación de una melena,
ya rala, blanca también y venerable, de rebelde permanente, que contrastaban con la elegancia de Bárbara: una
silueta de aguja negra, casi evanescente, que cantaba con
una voz cristalina, etérea, dulce y fuerte, como si quisiera,
a través de los oídos, penetrarnos el alma para siempre.
Reggiani era feo, el puñetero, feo de verdad, pero con
esa fealdad entrañable que uno quiere incorporar al corazón en las noches de tristeza. Escasamente creador, podía
ser considerado como un diseur que escogía cuidadosamente los temas de su repertorio. Con una discreción llena de ternura era capaz de cantar -con mejor plectro-, temas de Moustakis, llenando registros de los que el autor
era incapaz, sin que por ello le robara más que la forma.
Pasó sin pena ni gloria después de editar un magnifico
disco recopilatorio, ya cumplidos los ochenta años. Tengo
serias dudas de que hoy nadie lo recuerde.
Por la proximidad lingüística seguramente, estos muchachos inspiraron, con otras connotaciones al movimiento de la nova canço catalana, aunque en esta, con
evidente razón, se expresaran ideas de índole política.
¿Cómo no recordar al Llac de la primera época o al nen
del poble Sec, a Raimon, a Pi de la Serra, a Sisa, a Ovidi
Monllor, el alcoyano polifacético de voz inolvidable, a Mª
del Mar Bonet y a tantos otros?
Para el muchachuelo inexperto y ávido de conocimientos que yo era entonces, ninguno igualaba a Brel. No era
francés sino belga y, como es bien sabido, aunque el idioma sea común en algunas zonas, el espíritu es muy diferente, por más que cuando habla de los pequeños burgueses de un arrabal parisino, el mensaje sea aplicable de
forma universal. En sus canciones, como en su vida, late
un sentimiento permanente de optimismo lleno de amor
hacia todas las cosas, que no empequeñece el sentimiento
de lo efímero y del final inminente que late en gran parte
de su obra.
Dos cosas de sus canciones me impresionaban: la consciente exhibición del culo desnudo de los muchachotes a
los próceres ciudadanos (el notario, el boticario, el jefe de
policía) al salir de la taberna llenos de dignidad, tras una
velada en la que arreglaban frívolamente los problemas
de la comunidad; y el ascenso vigoroso del nombre de la
amada, Frida, después de retratar el sórdido ambiente de
los pequeños burgueses (todo pequeño) que hocican en
la sopa enriquecida con un chorro de vino en la cena cutre y provinciana.
No tenía el aspecto de un hombre feliz. Me recordaba a
menudo a otro cantautor de tierras más remotas, Alfredo
Zitarrosa, éste con un look tétrico y engominado, que encajaba con su origen uruguayo y que arrastró su interesante melancolía por nuestros escenarios por la misma
época, con canciones llenas de sensibilidad impregnadas
de contestación y mensaje social, envuelto todo ello en un
pesimismo que invitaba a cortarse las venas.
Yo envidiaba a Brel como envidio a todos los que tienen
un don del que carezco. Y aún ahora, cuando hace muchos años que desapareció y gracias a estos medios extraordinarios de los que disfruto y que entiendo con dificultad, puedo escuchar de nuevo su voz siempre viva y cálida, mi corazón se reconforta y vuelve a acunarse en sus
melodías. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si
nada tuviera importancia, como si la vida y la muerte fueran la misma cosa.
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La fecunda y animada vida de Isaac Albéniz, de cuyas leyendas fue él mismo un destacado artífice, llegó a sus últimos días en una clínica de los Pirineos orientales a la que acudió a despedirse
su buen amigo y condiscípulo Enrique Granados. El autor de ‘Goyescas’ le traía la buena nueva de
la concesión de la Legión de Honor francesa, y el de ‘Iberia’ le tenía preparada a su colega una sorpresa aún mayor: sabedor de que él ya no podría terminarla, quería que la partitura de su obra
‘Azulejos’ la rematara Granados. En menos de 10 meses éste tuvo preparada para su estreno la pieza en la que muchos han sido incapaces de detectar dónde se halla «la musical soldadura» capaz de ensamblar el talento de dos de los más grandes compositores españoles.

durante un viaje de los dos a Baleares.
Y luego (o antes: sólo se sabe que estuvieron encerrados a solas una hora)
Enrique Granados no pudo ser heral- le encarga que acabe la partitura de
do de mejores noticias cuando se pre- Azulejos, aunque una versión muy exsentó en el sanatorio de Cambo-les- tendida sostiene que es Rosina JordaBains para visitar a su amigo Isaac Al- na, la mujer de Albéniz, quien le hace
béniz en su lecho de muerte. El Gobier- la petición a la muerte de éste.
no francés le había concedido la Legión
Para el leridano, terminar Azulejos
de Honor atendiendo una petición fir- será «uno de los hechos más grandes»
mada nada menos que por Fauré, Dukas, de su vida. Se pone rápidamente a la
D’Indy, Debussy y Lalo, la creme mu- tarea y tiene lista la obra para su estresical que el compositor de Camprodón no en el Palau de la Música Catalana
había frecuentado en sus largas estan- junto con la primera parte de Goyescias en París.
cas y del Cant de les estrelles, concierSiempre desubicado debido a un fe- to que se celebra el 11 de marzo de
roz compromiso consigo mismo, Albé- 1910, menos de 10 meses después del
niz había sido considerado, en Catalu- fallecimiento de Albéniz.
ña, demasiado andaluz; en Madrid,
Mucho se ha escrito sobre el resultadonde quiso triunfar en la zarzuela, do de esta creación híbrida, nacida de
afrancesado en exceso; en todas par- la mano de dos talentos muy diferentes.
tes de España, demasiado internacio- Algunos especialistas se han dedicado
nal. Y eso que su carrera se había ini- también a desentrañar la contribución
ciado de manera deslumbrante con precisa de cada uno. Rafael Moragas,
cuatro años, muy a la manera de Mo- que fuera crítico musical, gerente artíszart, y que, como se predica a menudo tico del Liceu y buen conocedor de la
de los niños prodigio, más que apren- génesis de Azulejos, se declaró incapaz
der la música parecía recordarla.
de descubrir «dónde radicaba la musiEntre las muchas leyendas que se cal soldadura». Pero, de acuerdo con la
contaban sobre Albéniz, muchas de edición de Alicia de Larrocha y Douglas
ellas aventadas por él mismo (su viaje Riva, Granados entra en la obra póstucomo polizón a Argentina,
ma de su colega a partir del
un encuentro poco probacompás 63.4.
POR
ble con Liszt), una indicaba
Riva, profundo conoceque el pequeño Isaac
dor de la música española y
P. UNAMUNO
aprendió a leer descifrando
sobre
todo de la de GranaILUSTRACIÓN
su nombre en los carteles
dos, cree que éste completó
ULISES
que anunciaban sus actuala partitura «de una forma
ciones, que le organizaba su
muy convincente» que, sin
padre, un Leopold Mozart a la española. embargo, no puede ocultar los camiA pesar de estos inicios prometedo- nos tan alejados por los que discurría
res, Albéniz sólo encuentra un recono- la inspiración de cada uno. «La maducimiento pleno en Londres, donde lo rez de Granados y la de Albéniz no
auspicia el millonario Money-Coutts, y tienen rasgos comunes en cuanto
en París, donde se establece de mane- a su estilo –escribió en las notas
ra definitiva en 1900 y hasta que el al programa de un concierto suyo
mal de Bright, una nefritis crónica, lo en la Fundación Juan March–.
obliga a su retiro pirenaico. Granados, Goyescas e Iberia, aun siendo dos
que era –como él– catalán y discípulo obras maestras y habiendo sido
del gran historiador y pedagogo musi- ellos discípulos de Pedrell, son comcal Felipe Pedrell, detalla en una carta pletamente distintas en su lenguaje
enviada a La Vanguardia que la buena musical. Iberia está influenciada por
nueva de la Legión de Honor emocio- los compositores franceses; Goyescas,
por el último romanticismo».
na a su amigo.
En lo biográfico, Granados seguirá
«¡Vi saltársele las lágrimas de alegría… y de tristeza», seguramente por- los pasos de Albéniz hasta extremos
que el reconocimiento de un país sub- que hacen pensar en una suerte de
rayaba la indiferencia del otro, el suyo. compenetración mística. Vivirá la
El texto sigue: «La obra de Albéniz es consagración mundial con el estreno
definitiva y quedará. ¡Oh, si yo pudiera de Goyescas en la Sala Pleyel de Pareflejar la impresión que me producen rís en 1914, recibirá su propia Legión
los ritmos y los colores de los admira- de Honor y morirá joven, casi a la
bles arabescos de Albéniz». No puede misma edad que su condiscípulo, tras
sospechar Granados hasta qué punto aventurarse en una travesía en barco
se propone poner a prueba su capaci- que le daba mal pálpito. «En este viadad para entenderle el autor de Iberia. je dejaré los huesos», bromeó delanEl enfermo le pide que toque algo al te de sus seis hijos sin saber que su
piano; él interpreta una pieza inédita retorno en el Sussex tendría un trágientonces, La maja y el ruiseñor, y la co final al torpedearlo un submarino
barcarola Mallorca, que había escrito alemán en el Canal de la Mancha.

Encargo de ‘Azulejos’,
principios de mayo de 1909
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Projec
pilot
d’Atom
al Cat

Antoni Llorens, director general i president de Serunion

Cuines amb enginy

BARCELONA Redacc

XAVIER CERVERA

Llorens al restaurant del World Trade Center, gestionat per Serunion
BLANCA GISPERT
Barcelona

A

ntoni Llorens (Barcelona, 1960) no en
téniidea,decuinar,
però coneix amb
els ulls tancats el
funcionament d’una cuina. Fa 25
anys que és al capdavant de Serunion, una companyia especialitzada en restauració per a menjadors escolars, hospitals, residències i empreses. És filial del grup
francès Elior i líder a Espanya,
ambunaquotadel23%,assegura.
Llorens la coneix gairebé des
dels seus inicis, quan el negoci no
era més que un conglomerat de
petites empreses de Saragossa,
València i Madrid dedicades a la
restauració escolar. Ell hi va posar els peus l’any 1992, després de
dirigir una companyia metal·lúrgica, la Farga Casanova, i reestructurar una petita firma industrial del Vallès. Havia estudiat
enginyeria industrial a la UPC,
però tenia clar que el seu era el
món dels negocis. En acabar els
estudis va cursar un MBA a l’Iese
entre Barcelona i Chicago.
Quan va aterrar a Serunion, el
negoci facturava al voltant dels
25 milions d’euros. Ara, supera
els 445 i preveu que la xifra creixi
entreel2iel6%,comhafetgairebé cada any a través de nous cli-

ents i d’adquisicions de petites
empreses del sector. Amb seu a
Barcelona, Serunion dona feina a
unes 20.000 persones, la meitat
de manera temporal, 3.750 de les
quals són a Catalunya.
Si Serunion ha arribat fins aquí
és gràcies al sòlid equip directiu i
al suport d’Elior, que va comprar
el40%delnegociel2001ilaresta
anys després. El grup, controlat
pel seu fundador, Robert Zolade
(25%), i la catalana Emesa (8%),
cotitza a França i factura 5.896

Serunion gestiona
més de 2.900 cuines
d’escoles, hospitals,
residències
i empreses
milionsd’euros.“Lesdimensions
d’Eliorhandonatsolidesaiambició a Serunion: sempre hem pogutpensarengran”.Així,elnegoci, que va néixer de la restauració
escolar–queencaraavuiliaporta
el gruix del negoci (41%)– s’ha
expandit amb el temps a hospitals (19%), empreses (16%), residències per a la gent gran (15%) i
restauració de categoria superior, amb la gestió de les cuines del
Barça, el TNC o el Palau de la

Música. Dels seus 2.900 clients, uns anys i que tots els actors pola meitat provenen de l’Adminis- dem millorar. Cal prendre constració i l’altra del sector privat.
ciènciadelaimportànciadelnosSerunionelsserveixatravésde tresectorperquèhihaenjocl’ali14 centres de producció. Dos són mentació de tots els sectors de la
a Catalunya (a Sant Feliu de Llo- població”. Malgrat lamentar la
bregat i a Torrefarrera), i la resta, guerra de preus que viu el sector,
a les principals ciutats espanyo- Llorens aprecia el mercat on
les a través de les quals també opera, que diu que és estable i
opera, de manera simbòlica agraït: l’índex de fidelitat dels cli(2,5%), a Portugal.
ents és del 95%.
Tot i així, Llorens
El directiu pensa
explica que el gruix  SERUNION
que el futur del secde l’activitat es troba
tor passa per impli(FILIAL DEL GRUP
a les cuines dels seus
car més el consumiFRANCÈS ELIOR)
clients, de manera
dor final a través

FACTURACIÓ
2016:
que només el 15%
d’aplicacions mòbils
445 MILIONS
dels àpats es produque controlin i gestieixen a fàbrica i es  TREBALLADORS:
onin els àpats. Llotransporten als menrens encara aquest
20.000
jadors. Només així,  CLIENTS: 3.800
futur amb el mateix
diu, s’aconsegueix  CENTRES DE
entusiasmequeviuel
qualitat amb un preu
seu temps lliure, que
PRODUCCIÓ A
ajustat. “En aquest
dedica als seus tres
ESPANYA: 14
sector els marges són
fills, als esports, a la
estretíssims; hi van
música i als amics.
cèntims d’euro en caAmb 25 anys a l’esda plat”. En aquest
quena a Serunion no
sentit i com a president de la Fe- espenedeixd’haverabandonatla
deració Espanyola d’Associaci- direcció de la Farga Casanova.
ons Dedicades a la Restauració Era jove, tenia 27 anys i 800 perSocial (FEADRS), Llorens la- sones al seu càrrec. Era a dalt de
menta que a causa de la crisi eco- tot. Però ser a prop de la família i
nòmica, tant l’Administració el repte d’engrandir Serunion
com el sector privat mirin d’ajus- creu que va ser el millor encert.
tar els preus dels menús en detri- Les cuines necessitaven ordre i
ment de la qualitat dels àpats. “És enginy per créixer. No li faltava
una pràctica instaurada des de fa raó. 
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Atomian, empres
Cugat del Vallè
computació cogn
un projecte pilot
rar el tractament
de la sanitat cata
sistemes d’intel·l
El projecte co
tomatització, mi
ware especialitz
ció de dades de
(Història Clínica
Catalunya). L’HC
electrònica que a
de documents q
des i informació
la situació i evolu
al llarg del seu p
al. L’HC3 connec
sistencials entre
compartir milion
clínics
i
així la feina als p
nitaris.
Atomian treba
documents conti
història clínica, p
qual avaluarà la q
des, l’estructura
dels informes, i u
tativa dels inform
cients que han
d’ictus.
Actualment, la
fa manualment
ments, dels quals
20 al dia. Amb la
software d’Atom
processar una m
cuments diaris.
El volum de d
l’HC3 ja ha supe
ons de documen
corporen 1,5 mil
ments cada mes.
vocat una situac
del sistema. El so
an permetrà al p
cial interactuar
interfície web en
tural que li perm
màxim partit d
continguda a les
ques.
Atomian està
quel Montero i u
de computació c
estat desenvolup
tims quinze any
camps com la te
mació, la compu
lingüística i la ps
an utilitza un sis
sament de l
transforma les d
puguin consulta
natural i obtenir
clusives.

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS, LLAMA AL

La Vanguardia Qui

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 120418

TARIFA: 29400 €

E.G.M.: 549000

ÁREA: 1134 CM² - 100%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

12 Agosto, 2017
Dissabte, 12 agost 2017 LA VANGUARDIA

12 QUI

la cort al sol

Estranyes parelles
a la cort de Marbella

L’

última vegada que
Ainhoa Arteta y
DwayneCroftvan
coincidir en un escenari ella va fugir,
presa del desamor, i el va deixar tot
sol enmig d’un assaig. Dimarts passat,encomptesdedeixar-loplantat
en escena, de nou, quan el va veure
aparèixer amb una americana beix
i sabates blanques, la soprano guipuscoana va mirar embadalida el
baríton novaiorquès i va continuar
cantant. La primera escena, molt
teatral, va tenir lloc el 23 d’octubre
del 2003 al Palau de la Música de
Barcelona i la segona, a la pedrera
de Marbella en el marc del festival
Starlite, on s’ha produït el retrobamentdelaparellaquevaestarcasada entre el 1998 i el 2003. El matrimoni va acabar com el rosari de
l’aurora i, a més, va provocar l’allunyament dels escenaris d’Ainhoa
Arteta durant més de tres anys.
Passat el temps, tancades les ferides i amb Arteta divorciada del seu
següent marit, el genet Jesús Garmendía, la soprano i el baríton tornen a entonar cançons d’amor. La
raó de la reconciliació, artística de
moment, ha estat l’afany de Sarah,
la filla de 17 anys que tenen en comú, i l’objectiu: buscar un nou camí
per a les seves carreres.
Va haver de ser Marbella amb les
seves festes excessives i els seus estiuejants il·lustresdisposats asortir
de casa cada nit. Gràcies a una gala
benèfica convocada per l’AssociacióEspanyolaContraelCàncer,sucursalMarbella,esvasaberqueJosé María Aznar continua practicant els abdominals (ell mateix va
explicar que fins i tot els seus nets
l’imiten) i que Ana Botella s’assembla cada dia més a Ana Belén.
L’expresident del Govern i la seva
dona van coincidir a la festa amb
Manolo Santana, l’única llegenda
viva del grup format per Pedro
Carrasco, Paquito Fernández
Ochoa, Severiano Ballesteros y
Ángel Nieto, els herois de l’esport
en temps del “Contamos contigo”.
Santana continua casat amb ClaudiaRodríguez,lasevaquartaesposa, retratada per Mila Ximénez,
que va ser la segona, com una bruixa depredadora, però aquí hi ha el
tennista penjat del seu escot.
Santana és també un dels últims
supervivents de l’època daurada de
Marbella, on ara s’ha elegit com a
nova reina la veneçolana Raquel
Bernal, milionària desconeguda
fins que va protagonitzar un matrimoni llampec amb el genet Álvaro
Muñoz Escassi, més conegut com
el terror de les nenes. Bernal és la
salsa de totes les festes que es convoquen a Marbella i fa colla amb un
altre veneçolà il·lustre, el gran Boris Izaguirre, mentre espera que
demà se celebri el sopar benèfic
que convoca Antonio Banderas,
en el qual any rere any aconsegueix, després d’una intensa licitació, quedar-se el premi més cobejat: passar una nit (casta, se suposa)
amb l’actor malagueny.

DEL DESAMOR
A L’ESCENA
Ainhoa Arteta s’ha
reconciliat amb el
seu primer exmarit, Dwayne Croft,
la separació del
qual la var apartar
dels escenaris
durant tres anys

NASCUTS A
VENEÇUELA
La milionària
Raquel Bernal és
la nova estrella de
Marbella, divorciada d’Álvaro Muñoz
Escassi, passeja
amb el polifacètic
Boris Izaguirre
ALF / EFE

No seria estiu
sense les
habituals
festes socials
de Marbella,
on passen
els anys, però
segueixen
les ganes de
fer-s’hi veure

KMJ/KMA / GTRES

KMJ/KMA / GTRES

L’ÚLTIMA
LLEGENDA
Manolo Santana,
que va ser protagonista de l’època
daurada de Marbella, encara és un
habitual. Aquí, amb
la quarta dona,
Claudia Rodríguez
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AZNAR, EN
BONA FORMA
L’expresident del
Govern i la seva
dona, Ana Botella,
no es perden cap
festa a Marbella,
localitat on tenen
una residència
on passen els dies
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Organyà es vesteix de festa

Aquest cap de setmana
Organyà celebra la seva
Festa Major, que arrencarà
demà i finalitzarà el pròxim
dimarts dia 15.

La gresca s'iniciarà demà a les
dotze, en què tindrà lloc una cercavila d'inici de Festa Major amb
Batokatú, un grup de percussió,
batucada i animació d'Oliana. El
recorregut finalitzarà al carrer
Major. Una vegada allà, des del
balcó de l'Ajuntament, Anna Maria Traveset serà l'encarregada
de pronunciar el pregó de festes
d'enguany, que inaugurarà oficialment la Festa Major. A la tarda, a
partir de les quatre, el carrer Major acollirà un campionat de botifarra, escacs i parxís. Finalment,
i per cloure el dia, a partir de les
dotze de la nit arriba a Organyà
Què Tal Quartet. Es tracta d'un
grup musical format per quatre
components. Toni Puigvert, qui fa
més de 25 anys que es dedica a la
música de ball, es troba a la guitarra, el teclat, el baix i la veu. Per
la seva banda, Víctor Rodríguez,
qui va començar l'any 1984 la seva carrera com a músic professional és l'encarregat de la bateria, la
percussió i la veu. Adela Vilà, veu
i percussió, és una cantant de llarga trajectòria als escenaris que va
entrar a la formació l'any 2011. Finalment, Robert Fàbrega, a la veu
i el teclat, va entrar al grup l'any
2008 i, a partir d'aquell moment,
assumeix la tasca de director musical. La nit finalitzarà amb una
actuació de La Bruixa Express,
que descarregarà el seu directe a
partir de les tres de la matinada.
Es tracta d'un grup de versions
que durà el millor de la música
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FOTO: La Bruixa Express / El grup de versions actuarà dissabte a la nit
pop i rock a Organyà. Des d'Elvis
Presley, The Beatles i Queen fins a
La Oreja de Van Gogh i Shakira, La
Bruixa Express durà un repertori
molt variat i per a tots els públics.
La jornada de diumenge
arrencarà amb la tradicional
missa dominical, que tindrà lloc
a l'Església de Santa Maria a les
dotze del migdia. A la tarda, el
camp de futbol municipal acollirà
un partit entre el CF Organyà i el
CF Balaguer. Paral·lelament, es
durà a terme una audició de Sardanes. A més a més, a partir de
les vuit del vespre tindrà lloc un
gran concert de Festa major i, a
la matinada, arrencarà el ball de
nit a càrrec de l'Orquestra Costa
Brava. Es tracta d'una Cobla-Orquestra fundada l'any 1956 a Palafrugell que destaca per la seva
trajectòria. Han realitzat actuacions al Palau de la Música catalana així com diversos directes
en territori estranger. A més a
més, han participat en diversos
programes de la cadena catalana
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TV3, com és el cas de 'L'Envelat'
i 'Festa Major'. La nit finalitzarà
amb la gresca de DJ Nuncarguense, una jove empresa catalana
que s'adapta a tot tipus de públics, amb un gran recopilatori
musical i diferents espectacles.
Dilluns serà un dia per a la mainada, ja que, a partir de les onze
del matí, el carrer Major acollirà
el parc infantil Bob Esponja, que
romandrà obert fins a les dues del
migdia. Al vespre, la Cobla Ciutat
de Solsona arribarà a Organyà per
dura terme una ballada de sardanes i, finalment, els protagonistes
de la nit seran Liberty Quartet i
DJ Bleizy, que duran la gresca a la
població a partir de les dotze.
La Festa Major finalitzarà dimarts, en què hi ha prevista una
missa en honor a Santa Maria
d'Organyà a les dotze del migdia.
A la tarda, el grup Les Anxovetes
arribaran per dur a terme una
cantada d'havaneres i, a partir de
les vuit, arrencarà el ball de tarda
a càrrec del conjunt Stressband.
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ARXIU/PAU CORTINA (ACN)

El músic Xavier Benguerel
mor als 86 anys d’edat
El compositor va obtenir gran ressò amb el «Llibre Vermell» de Montserrat
ACN BARCELONA

El compositor Xavier Benguerel
ha mort als  anys. Considerat
com a una de les figures més rellevants de la creació musical catalana de la segona meitat del segle XX, va cultivar tots els gèneres,
des d’obres per a un sol instrument fins a l’òpera, la cantata,
l’obra simfònica i la música de
cambra. Autor de desenes
d’obres, la que el va catapultar internacionalment va ser el Llibre
Vermell, basada en els cants i dances del segle XIV guardades en el
còdex montserratí del mateix
nom i que es va estrenar al Liceu
el  amb audicions en altres
ciutats europees.
Fill del reconegut escriptor Xavier Benguerel i Llobet, va treba-

llar fins als seus últims dies, ja que
el maig passat va estrenar El cementiri marí, de Paul Valéry, en
què va convertir els seus versos en
una obra simfònica d’aire cambrístic que es va escoltar al Festival de Música de Talteüll.
Nascut a Barcelona el , es
va traslladar a Santiago de Xile el
 juntament amb els seus pares, exiliats per la guerra civi. Va
tornar el , un any clau per a la
seva carrera artística ja que va suposar el seu ingrés a l’anomenada
Generació del  i l’inici dels seus
estudis amb el mestre Cristòfor
Taltabull, si bé la formació de Benguerel va ser autodidacta.
Els dos fets són molt significatius, ja que van implicar una ràpida inserció en el moviment musi-

cal del país i, alhora, un progressiu
contacte amb les tècniques i estètiques més avançades que s’havien desenvolupat a Europa a la
primera meitat del segle. Es va introduir ràpidament en l’òrbita de
tendències renovadores, com les
representades per Bartók i Stravinsky, a les quals van seguir, poc
després, les de l’Escola de Viena.
El , va escriure Cantata
d’Amic i Amat, en la qual incorporà tècniques i procediments serials. El concert monogràfic al Palau de la Música Catalana ()
és un dels moments més rellevants de la seva carrera, juntament amb la distinció amb el Premi Luigi Dallapiccola (); els
encàrrecs de la ciutat de Hagen,
Festival Schütz de Berlín; Südwes-
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Xavier Benguerel, en una imatge del maig d’aquest any

tfunk de Baden-Baden; Biennale
de Zagreb; Orquesta Nacional de
Madrid; Orquesta RTVE; Festival
d’Alacant , Festival de Torroella de Montgrí; de la Catedral de
Speyer (Alemanya); Festival de
Sant Feliu de Guíxols; i Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre altres.
El , el Ministeri de Cultura

li va encarregar la composició de
l’òpera Jo, Dalí amb motiu del
centenari del naixement del pintor. El  va ser nomenat Patró
d’Honor de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i va cedir
els seus manuscrits i arxiu musical a la Biblioteca de Catalunya. El
 va rebre la Creu de Sant Jordi
que concedeix la Generalitat.

ABC

VIERNES, 11 DE AGOSTO DE 2017
abc.es

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 98135

TARIFA: 18085 €

E.G.M.: 409000

Necrológicas y esquelas
ÁREA: 412 CM² - 56%

AGENDA 41

SECCIÓN: AGENDA

11 Agosto, 2017

Xavier Benguerel i Godó (1931-2017)

Un compositor ecléctico
∑ Uno de sus éxitos
más recientes fue
el estreno de su
ópera «Yo, Dalí» (2011)

Xavier Benguerel i Godó nació el 9
de febrero de 1931 en Barcelona,
donde ha fallecido el 10 de agosto.
Compositor. Trató todos los géneros
musicales, desde la pieza intimista
hasta la ópera . Inició sus estudios
musicales con el maestro Cristòfor
Taltabull

E

l compositor catalán Xavier Benguerel deja un legado artístico tan amplio
como ecléctico. El autor
de una de las versiones
más interpretadas del
«Llibre vermell» de Montserrat (1988)
–un gran oratorio que se ha interpretado incluso con escenificación, quizás su obra más difundida–, cultivó todos los géneros de la música clásica,
desde la más intimista hasta la ópera.
Trabajador incansable, en mayo de
este año estrenaba su visión de «El cementiri marí», basado en la obra poética de Paul Valéry, aunque uno de sus
éxitos más recientes fue el estreno,
tanto en el Teatro de La Zarzuela de
Madrid como en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, de su ópera «Yo, Dalí»
(2011), un encargo del Ministerio de
Cultura para el centenario del nacimiento del pintor surrealista y que estuvo una década a la espera de ver la
luz. El empeño, paciencia y perseverancia del compositor fue fundamental para el estreno de la obra, características que definían su personalidad
como artista.
Crítico con el sistema y luchador
empedernido de la cultura, siempre
estuvo a favor de la importancia de
los creadores en los diferentes ámbitos del arte y de su contribución a la
sociedad.

ABC

Comenzó su formación en Santiago de Chile, país en el que vivió durante el exilio de sus padres entre 1940
y 1954, año en el que regresó a su Barcelona natal. Hijo del escritor del mismo nombre, su obra siempre estuvo
marcada por la literatura y especialmente por la poesía. Aunque recibiría clases de Cristòfor Taltabull, en
muchos aspectos fue un autodidacta. Sus inquietudes intelectuales le
llevaron a profundizar en las más diversas escuelas estilísticas musicales, simpatizando en sus primeros
años de producción con el impresio-

nismo y con autores como Stravinsky
o Bartok, además de con los postulados de la Segunda Escuela de Viena,
con el serialismo y el dodecafonismo,
hasta llegar a construir su propio lenguaje, libre, amplio y accesible.
Escribió conciertos para diversos
instrumentos solistas y orquesta y
entre sus obras más significativas
destacan la cantata «Amic i Amat»
(1959), «Paraules de cada dia» (1967),
«Dialogue Orchestrale» (1969), «Concert per a orgue» (1970), «Concert per
a guitarra» (1971), «Stravagante»
(1974), «Concert per a percussió i or-

questra» (1977) «Concert per a violoncel» (1977) «Raíces Hispánicas»
(1978), «Astral» (1979), «Tempo» (1983),
la ópera de cámara «Spleen» (1981),
«Rèquiem a la memòria de Salvador
Espriu» (1990), «Dos poemes de Charles Baudelaire» para barítono y orquesta (Concert del Mil·lenari, 1991),
su «Te Deum» (1993), un homenaje al
escultor Josep Maria Subirachs o el
«Concert per a piano i orquestra»
(2004).
En el año 2005 cede su amplio archivo musical a la Biblioteca de Catalunya, coincidiendo con su nombramiento como Patrón de Honor de
la Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana. Sus memorias «Notes de la meva vida, 1931-2009» fueron publicadas en 2011, coincidiendo
con la presentación de su obra completa para piano editada en disco compacto. En 1977 se le concede el Premio Luigi Dallapiccola y en 2015 recibe el premio hispanoamericano de
música Tomás Luis de Victoria que
ofrece la SGAE, un año después de
que la Generalitat de Cataluña le otorgara la Cruz de Sant Jordi.
Xavier Benguerel estaba casado
con la gestora cultural Sílvia Gasset.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

D.ª CONSUELO SALVADOR
DE LEÓN

FRANCISCO ROMERO
RUIZ

FALLECIÓ EN MADRID

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017

EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017

a la edad de noventa y cuatro años

a los ochenta y dos años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica

D. E. P.

D. E. P.

Tu hijo, Saúl; tu esposa y demás familia

Su hija, Mercedes/Yolanda Illescas Salvador; su

NO TE OLVIDAN.

hijo político, José Julián Ruiz Ortega; sus nietos,

El funeral tendrá lugar mañana día 12 de agosto,

Jaime, Raquel y Andrea; y demás familiares

a las diez cuarenta y cinco horas, en el Tanatorio

no te olvidarán.

Albia Jerez de la Frontera (N-IV, Km. 641)

RUEGAN una P.70
oración por su alma.

Jerez de la Frontera.
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Sabíem que “El
seu gran hit”
era la gran bomba del
disc. Tothom ens deia:
uau, heu de sortir
amb això!»

LeS FRASES

En els concerts
d’Els Amics de
les Arts tens
un repertori que has de
fer, però mai se sap què
pot passar»

Si et mous,
sempre
tens l’opció de captar
nova gent. Si ens
quedéssim fent el de
sempre seria un error»
DIARI DE GIRONA

Els Amics de les Arts obriran
aquesta nit el cicle de concerts
al fòrum romà d’Empúries, que
durant tres dies omplirà de
música el jaciment. Els Amics,
en plena gira de presentació del
seu nou disc, «Un estrany
poder», estaran acompanyats
aquesta nit pel duet catalanomexicà Clementina. Demà serà
el torn de Blaumut i Pantaleó i
diumenge actuarà el madrileny
Leiva.
LAURA FANALS GIRONA

PTenen sis bolos en set dies.
Com s’aguanta, això?
R Doncs no ho sabem. Tenim un
precedent, i és que a la gira del Bed
and Breakfast en vam fer vuit en
nou dies, i vam sobreviure. Aquí
són sis en set dies, però som set
anys més grans [riu]. Però la veritat és que ens ho agafem amb
molta il·lusió. A més, enganxarem
les vagues de l’aeroport del Prat,
perquè anem a Mallorca i tornem... serà una bogeria. La nostra
intenció és fer-los tots i anar a
tope, però és clar, hi ha coses que
no depenen de tu. Hem de tenir
molta calma. La inversió segura és
dormir el màxim d’hores i, quan
has tocat, anar a dormir ràpid,
perquè si no l’endemà la veu se’n
ressenteix.
P Quin «estrany poder» tenen
per aguantar-ho?
R [Riu] Quan puges a dalt de l’escenari se’t passa tot, perquè la sort
que tenim és que el públic, dotze
anys després de la creació del
grup, segueix responent i donantnos suport. Segurament, l’estrany
poder d’Els Amics de les Arts és la
gent que ens segueix.
PAmb el nou disc s’han arriscat,
perquè és un so molt diferent,
però ha tingut molt bona acollida. És un punt de no retorn?
R Sí, totalment. Amb aquest disc
hem apostat per una producció
molt creativa i invasiva en el bon
sentit, deixant que el productor
fos un músic més. L’altre dia parlava amb gent que em deia: «no és
el mateix que el Bed and Breakfast, m’agradava més abans...»
Però si et mous, tens l’opció de
captar nova gent. Si ens quedéssim amb el de sempre seria un
error, perquè semblaria que només sabem fer una cosa o que no
tenim cap interès artístic més enllà de guanyar-nos la vida. Volem
anar una mica més enllà, intentar
sorprendre en cada disc. I aquest
disc nou apunta dos o tres camins,
amb cançons com  dies, El seu
gran hit, Suïssa, No ho entens...
que segurament intentarem seguir. Sí que hi ha peces, com Salvador, Apologia de la ingenuïtat,
Les coses... que, tot i tenir sonori-

Joan Enric Barceló
Membre d’Els Amics de les Arts. En plena gira de presentació del nou disc, «Un
estrany poder» –produït per l’escocès Tony Doogan i que suposa un punt d’inflexió
en la seva carrera–, el quartet aterra aquesta nit al fòrum romà d’Empúries per
oferir un concert on es barrejaran les cançons noves amb els temes ja clàssics.

«Volem que la gent
digui: ostres, això
són Els Amics?»
P.71

Al·lucinaries de la
mar de tuits i
mails privats que hem
rebut després de cantar
El meu avi a Cap Roig.
Ara tothom la demana»

tats noves, recorden els Amics
més clàssics. Però la nostra intenció és que la gent no digui: «ah,
això són Els Amics», sinó que digui: «ostres, això són Els Amics?».
PAmb «El seu gran hit» ho han
ben aconseguit.
RSí. Sabíem que era la gran bomba del disc, la cançó que posaves
abans de publicar el disc i la gent
deia: uau, heu de sortir amb això!
Perquè el single, més enllà de ser
representatiu del disc, ha de fer
soroll. Que sigui radiable, que es
punxi, i sabíem que era el nostre
ariet per presentar el disc.
P Cada concert de la gira és especial. A Cap Roig, per exemple,
van tocar «El meu avi» a petició
d’un espectador. Què es pot esperar a Empúries?
R Al·lucinaries de la mar de tuits
i mails privats que hem rebut...
fins i tot ens va escriure la neta del
compositor, l’Ortega Monasterio,
que estava a Cap Roig. Ha estat
una cosa molt estranya; hi ha hagut moltes reaccions, totes positives, i ara la gent ens demana que
la fem als altres concerts. És com
un monstre que vam crear sense
saber-ho ni voler-ho. Però és
d’aquelles coses maques, hi ha
una interacció potent amb els seguidors, i això és molt divertit.
PQuè és el més bèstia que els ha
passat mai sobre l’escenari?
R Moltes coses. Recordo el primer cop que vam tocar al Palau de
la Música, que em vaig posar a
plorar en les proves de so, de dir:
«hem arribat fins aquí». Recordo
baixar de l’escenari i un tio demanar-me una pua, i posar la pua del
nostre debut al Palau de la Música
a la col·lecció de pues de gent que
ha tocat allà... També va ser bèstia
a la platja de Bogatell, quan vam
tancar la gira anterior, amb unes
. persones. Hi ha moltes coses que et van passant i que per
sort encara et sorprenen. En els
concerts d’Els Amics tens un repertori que has de fer, però mai se
sap què pot passar. És com el
clown: quan et passa alguna cosa,
l’has d’integrar a l’espectacle.
PNo els fa por que els trobin
«fins a la sopa»?
R Bé, sí, però és el que toca. Si en
un any de sortida de disc no tinguéssim actuacions, seria més
preocupant. L’estiu és el moment
de fer aquest tipus de coses. L’hivern és molt llarg, dona per fer un
tipus de concerts més espaiats,
en teatres, sales... però ara mateix,
el que ens interessa és que la gent
conegui això. I concerts com el
d’Empúries són regals. És un dels
entorns més bonics de la gira, que
li dona aquest valor afegit, el seguidor ho sap i per això respon
moltíssim.
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El pianistarusoGrigory
Sokolov
enel concierto
del FestivaldeTorroella
de Montgri.
/ MARTi
ARTALEJO

Puro Sokolov
Veladainolvidable en Torroella de Montgricon el pianista ruso
.J.P. SENZ,
TorroelladeMontgri Mils alli de la liturgia de sus
Los recitales de Grigory Sokolov recitales-- el escenariodebeperson siempre una experiencia
manecer en una semipenumbra
musical transcendente. E1 gran que favorece la concentraci6n--,
pianista ruso deja fuera de la sa- Io que marcala diferencia en cala todo 1o superfluo y crea una da actuaci6n de Sokoloves la caatm6sfera de intimidad en la lidad del piano y las condiciones
que solo importa el respeto, el acfisticas de la sala. Cuandoderigor, la esencia de las partitu- but6 en Torroella, en 2011, tuvo
ras que toca una y rail veces sin en contra la difusa acflstica de la
jamis caer en la rutina. Y el mar- iglesia de San Genis;en su regretes, en su regreso al Festival de so, la experiencia mel6manaha
Torroella de Montgri, hechiz6 al sido muchomis feliz y reveladoo
pfiblico con un programaconsa- ra.
grado a Mozart y Beethoven en
Probablemente no existe en
el Auditori Espai Ter que, gra- Catalufia un auditorio de ac0.sticias a la maravillosa acflstica,
ca tan clara, transparente y bien
permiti6 disfrutar lo mis ricos proyectada comael de la pequematices de su arte pianistico.
flay mel6manalocalidad ampur-

P.72

danesa. Y, aunque el programa
era el mismoque pasea esta temporada par todo el mundo su
gira ha incluido citas memorables en el Palau de la Mflsica
Catalana y el Auditorio Nacional
de Madrid-- parecla un mundo
sonora nuevo, con detalles de
una sutileza extraordinaria que
llegaban al pflblico con pasmosa
nitidez.
Pianista de culto, Sokolov
dedic6 a Mozart la primera
parte tocando tres partituras
encadenadas, sin pausa alguna: las Sonatas KV545 y 457,
situando la Fantasia KV475en
el centro de un relato elegante
y sutil, ensimismado, de tempi

morososy refinada belleza sonora.
Beethovenrein6 en la segunda
parte; en ese terrenoel artista ruso tiene hay en dia pocosrivales.
Fodemoshablar de fantasia, amplitud y riquezade la paleta din~mica, tensi6n dramitica sostenida sin violencias;solo un pianista
sabio es capazde unir, sin fisuras,
la Sonatanfim. 2ZOp.99y la visionaria Sonatanfim. 3Z0/9. 111en
un relato de colosales dimensiones que revel6 los hallazgos de
una escritura pianistica siempre
par delante de su tiempo.
El arte de Sokolov,en estado
puro, dej6 al pfiblico con la boca
abierta y la velada, iniciada alas
22.30 horas del mattes, se cerr6
dos horas y media despufs, al
dia siguiente, en un clima de entusiasmo; ya era tarde, pero
pudimosdisfrutar tres piezas de
Schubert, Chopin y Rameaucoma migicas propinas.
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{ RESEÑA MUSICAL }

A. Segovia y
F. Mompou

Ramón G. Balado
El autor es crítico musical

HOMENAJE a Andrés Segovia y a
F. Mompou en el LX Curso U. I.
de Música en Compostela, en la
Capilla del Hostal de los RR.CC.
(hoy, 19.30 horas), del que serán
partícipes el profesor de la cátedra de guitarra José Luis Rodrigo y el musicólogo Adolf Pla,
dejando el primero cuatro piezas de J. Turina, M. de Falla,
J. Rodrigo y D. Fortea, y el segundo con una conferencia dedicada a Mompou, ilustrada al
piano en los musical con piezas elegidas. Segovia y Mompou
formaron parte del cuadro de
profesores ya en la primera edición de 1958, el catalán en el aula
de composición, como nos recordaba Antonio Iglesias en su pri-

Homenaje a los maestros
Andrés Segovia y Federico
Mompou en la 4.º jornada
de Música en Compostela
mer volumen dedicado a nuestro
curso: “De una forma u otra, en
esta convocatoria existió no poca
confusión en la manera de conformarlo, clases públicas, clases
privadas, conferencias-concierto, lecciones etc…puedo asegurar
que su cuadro docente estuvo
así constituido: Conchita Badía
(canto), Oscar Esplá, Federico
Mompou y Xavier Montsalvarge,
(composición), Andrés Segovia
(guitarra), Higinio Anglés (Musicología), Alicia de Larrocha,
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Amparo Iturbi y Antonio Iglesias
(piano), relacionados por orden
alfabético, de las cinco materias
impartidas. Anunciada también
la colaboración de José Iturbi,
que nunca llegó… “Luis Santamaría, un joven abogado santiagués que se erigió en cronista de
nuestro Curso con sus críticas y
bien contados artículos, publicados en El CORREO GALLEGO
o en La Vanguardia, escribió: A.
Segovia y sus alumnos de guitarra, A. Iglesias y A. de Larrocha
realizan una labor casi secreta,
pero Mns. Anglés ha expuesto todo el valor del Códice Calixtino y
de las Cantigas de Amigo…”.
Adolf Plá, conferenciante y pianista, anuncia su programa con

el título: “Federico Mompou. El
eterno comenzar”. Fue Premio
de la Fundación Robert Wagner de Würzburg en 1992 y de la
Fundación Caixa Sabadell, destacando por su registro Manén, Oltra y Toldrá y especialmente por
el trabajo integral dedicado a
Mompou, que incluye un libro.
Dio conciertos en prestigiados
auditorios: La Sala Glinka de San
Petersburgo, el Palau de la Música de Barcelona, además de Helsinki, Luxemburgo o La Habana.
Colaboró con el Mozarteum
Quartet de Salzburgo, y con el
ﬂautista Bernat Castillejo. Es profesor de la Escuela Superior de
Catalunya y Doctor de Historia
de Arte y Musicología de la UAB.
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El cantautor Eduard Iniesta, en una imatge promocional.

Eduard Iniesta, al Pedra
Viva amb el seu darrer disc
REDACCIÓ

El cantautor i compositor Eduard
Iniesta protagonitzarà avui una
nova cita del Festival Pedra Viva.
Serà en el marc incomparable
de les Pedreres de s’Hostal de
Líthica, partir de les 20 hores.
Arriba al festival de Ciutadella
un dels referents nacionals de la
composició mediterrània, gràcies
a la seva exploració en textures
sonores, passades i presents, vinculades a la mar, a través de les
sonoritats dels més de quarants
instruments antics i contemporanis, autòctons dels litorals mediterranis, que domina l’artista.
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A les pedreres de Líthica presentarà el seu darrer treball, «La
petita casa de mi mateix», amb
el qual ja ha passat pel Festival
Grec i pel Palau de la Música de
Barcelona, i que esdevé un intercanvi de sonoritats gràcies a quatre músics que l’acompanyen,
Antonio Sánchez (percussió ètnica), Quim Ramos (guitarra), Robert
Armengol (percussió clàssica) i
Paco Whet (contrabaix). Junts
generen nous matisos i colors,
enriquint l’estil propi d’Eduard
Iniesta.
Les entrades per al concert
estan a la venda a Líthica, la Cafeteria Ànima i al web del festival.
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Robe: “No miro de donar cap
missatge amb les cançons”
a El líder d’Extremoduro presentarà divendres el seu projecte en solitari, amb una sonoritat molt
diferent, en el Festival de la Porta Ferrada a “Aquest segon disc és pessimista o realista, no trist”

Robe, assegut al mig dels seus músics; d’esquerra a dreta, Alber Fuentes, Lorenzo González, Álvaro Rodríguez i David Lerman, i de peu Carlitos Pérez ■ ROBE.ES

Xavier Castillón
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El segon disc de Robe Iniesta, només Robe per al
seu projecte en solitari, es
titula Destrozares, canciones para el final de los
tiempos (2016) i inclou
cançons amb títols com
ara Hoy al mundo renun-

cio, Puta humanidad i La
canción més triste. “No
volia fer la cançó de l’estiu,
evidentment. El primer
disc [Lo que aletea en
nuestras cabezas, 2015]
incloïa cançons més variades, perquè les vaig compondre durant un període
més llarg de temps, però
les d’aquest segon disc

corresponen més a una
mateixa època i reflecteixen més com em sentia en
aquell moment. El resultat és un disc pessimista o
realista, però no trist”, diu
Robe (Plasencia, Càceres,
1962), que aquest divendres presentarà Destrozares a l’Espai Port del Festival de la Porta Ferrada de
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Sant Feliu de Guíxols, en
la segona part de la gira estatal Bienvenidos al temporal, que ha titulat Casi
me corto el pelo (22.30 h,
26 i 35 euros).
Robe va aprofitar que el
seu grup, Extremoduro,
“de vegades va una mica a
poc a poc”, per posar en
marxa aquest projecte en-

cara més personal i amb
una sonoritat que no té res
a veure amb la de la banda
que va fundar ara fa trenta
anys i que ja és tot un clàssic del rock espanyol. Robe
(veu i guitarra) volta ara
pel món amb cinc músics
extremenys més: Carlitos
Pérez, violí i veu; David
Lerman, baix, saxo, clari-

net i veus; Alber Fuentes,
bateria i veus; Lorenzo
González, veu, i Álvaro Rodríguez Barroso, piano, teclats i acordió. “No buscava un so determinat i, a
poc a poc, vaig anar trobant músics que van anar
aportant al conjunt instruments amb els quals jo
no havia treballat mai a
Extremoduro, com ara el
clarinet, que té un so molt
bonic. La meva única intenció era fer coses noves i
sorprendre’m a mi mateix. La música que fem és
rock? Jo crec que sí, però
d’una altra manera. En el
primer disc vam veure que
s’obrien moltes possibilitats i en el segon hem experimentat una mica més,
però ja amb unes bases”,
diu Robe, que ha presentat aquestes cançons,
“sense distorsió però també amb molta intensitat”
en teatres i auditoris com
ara el Palau de la Música.
Ell només espera que “la
gent escolti aquestes cançons amb les orelles ben
obertes”.
Potser perquè el context sonor és tan diferent,
fins i tot sembla que la veu
de Robe sona diferent: “Jo
canto com canto o, més
ben dit, la cançó em surt
com em surt i així la canto.
També reconec que sóc un
compositor una mica
cruel amb mi mateix i
m’han de dir: Robe, que no
hi arribes!”
Ja des de la portada, el
darrer disc de Robe és una
mica apocalíptic, però ell
ho matisa: “Evidentment,
no penso que la millor solució sigui una guerra nuclear. Les cançons parlen
sobretot de les meves
mancances i errors, la meva mala llet, la meva desesperació... En qualsevol cas
no miro de donar cap missatge amb les cançons, no
ho he sabut fer mai, i prefereixo que cadascú les interpreti com vulgui.” ■
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Siempre Así: «Para nosotros el concierto
del verano será el de El Puerto»

El grupo sevillano realizó un concierto hace un par de veranos en Puerto Sherry. :: L. V.

El legendario grupo
sevillano debutará este
miércoles en la plaza
de toros portuense
acompañado de Arturo
Pareja Obregón
:: ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA
CÁDIZ. Siempre Así ha realizado durante sus veinticinco años de vida infinidad de conciertos especiales, pero
el que ofrecerá este miércoles 9 de
agosto en El Puerto de Santa María supondrá un antes y un después dentro
de su carrera, entre otras cosas porque
el grupo tocará por primera vez en un
escenario tan emblemático como la
plaza de toros, además de contar con
Arturo Pareja Obregón como artista
invitado.
Según comenta a ABC Rafa Almarcha, miembro fundador de este grupo, «El Puerto es una cita obligada en
nuestra carrera. Junto a Sevilla, Jerez,
Cádiz, Rota y Sanlúcar, todos éstos
son lugares muy familiares y muy afines a Siempre Así». Además, confiesa
que «nunca habíamos actuado en la
plaza de toros de El Puerto, y para nosotros es un reto porque ese sitio es
muy especial».
Las expectativas para este recital
son tan buenas que desde hace varias
semanas las redes sociales «están ardiendo porque la gente tiene muchas

ganas de pasárselo bien», dice Almar-cha, quien también aclara que «paraa
nosotros este va a ser el concierto dell
verano». Por eso se prevé que el espa-cio reservado para el recital se llenee
completamente.
Otro de los grandes alicientes seráá
la presencia de Arturo Pareja Obregón
n
como artista invitado. Éste ha accedi-do a acompañar a Siempre Así en el es-cenario «porque es un concierto muy
y
especial para nosotros», indica estee
músico. «Es un artista que se prodigaa
muy poco y actuó el año pasado con
nosotros en el Starlite de Marbella.
Arturo es un genio y ha inspirado a
grandes músicos como Alejandro Sanz
o Nacho Cano, además es amigo nuestro de toda la vida. Lo hemos admirado mucho y desde el primer disco colaboró con nosotros. Nos une mucha
complicidad y amistad».

FICHA
X Dónde.
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H
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X Precio.
P
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Desde 27 a 45 euros

comenta que «nos sentimos unos privilegiados, pero también hay que reconocer que este oficio tiene una parte dura porque estamos de gira constantemente. No puedes hacer planes
a corto y medio plazo».
Aunque en este concierto de El
Puerto de Santa María Siempre Así celebre un cuarto de siglo actuando so-

Unos «privilegiados»
«La clave en nuestro conciertos –prosigue Almarcha– es que durante más
de dos horas las personas se olvidan
de sus problemas. Hay personas que
vienen con problemas gordos, como
los que están parados, pero les encantan nuestros conciertos. Nuestras canciones han unido a algunas parejas,
además ha habido quienes aprovecharon el escenario como lugar para pedir la mano de su pareja».
Después de veinticinco años de carrera y mirando hacia atrás, Almarcha

«Creo que vamos a repetir
otros veranos en la plaza de
toros de El Puerto que
es un lugar emblemático»
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bre los escenarios, «no le vamos a dar
b
eel carácter de gira de los veinticinco
aaños porque está muy reciente el tour
que hicimos cuando cumplimos los
q
veinte años. La gira actual está sirv
viendo para promocionar nuestro nuev
vo disco, «Corazón», por lo que mezv
cclaremos las canciones más recientes
ccon otros clásicos como ‘A mi manerra’», dice este músico.
Por todo ello, Almarcha vaticina que
««no será la única vez que actuemos en
lla plaza de toros de El Puerto porque
creo que vamos a repetir otros veranos». En ese sentido, recuerda algunas actuaciones memorables que ha
tenido este grupo en los últimos años,
todas ellas con llenos absolutos de público, como las realizadas en el Starlite de Marbella en 2015 y 2016. De hecho, volverán a la localidad malagueña el próximo 10 de agosto, fecha en
la que celebrarán sus veinticinco años
de vida en la CasaClub marbellí. «Para
nosotros actuar en una discoteca, en
una plaza de toros o en el Palau de la
Música de Barcelona supone siempre
lo mismo, porque la gente se pone a
bailar desde los primeros minutos»,
comenta ese músico.
Después de estos conciertos, Siempre Así seguirá con su gira «Corazón»,
y está previsto que en los próximos
meses preparen en Sevilla un concierto especial por su veinticinco aniversario. Acabarán el año en el Teatro Rialto de la GranVía.
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EL ÚLTIMO DESLIZ DE
DAVID CAMERON

AINHOA ARTETA, EN
EL STARLITE

PAQUIRRI S
EN LA GOY

El ex primer ministro
británico es fotografiado
en un festival de música
con una admiradora del
laborista Jeremy Corbyn

La soprano vasca
actuará hoy en el
festival de Marbella en
un recital junto a su
exmarido, Dwayne Croft

Francisco
Ordóñez h
que cerrar
temporada
la Goyesca d
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La soprano actúa hoy en
el Starlite de Marbella
junto a su exmarido, el
norteamericano
Dwayne Croft
MARTA CARRASCO
SEVILLA

Esta noche en el escenario de las estrellas por excelencia del verano andaluz, el Starlite de Marbella, la gran
diva de la ópera española, Ainhoa Arteta, desgranará un repertorio de grandes clásicos del cine de Hollywood y
de los musicales de Broadway. El programa incluye temas de todos conocidos y que llevamos en nuestro corazón de cinéfilos, como «Moon River»,
de «Desayuno con diamantes»; «La
Mamma Morta», de Philadelphia; «Over
the rainbow», de «El mago de Oz», «Los
Siete Magníficos»...
Pero éste no es un compromiso más
del extenso programa veraniego de la
soprano vasca, porque junto a ella en
el escenario estará su exmarido, y padre de su hija, el barítono norteamericano Dwayne Croft, con quien no
canta desde hace quince años.
Habían formado una de las parejas
más «glamourosas» de la ópera, tras
su matrimonio celebrado en Nueva
York en abril de 1998. Se habían conocido un año antes en el Metropolitan
interpretando los dos, junto a Plácido
Domingo, la ópera de Giordano «Fedora». Pero todo se fue a pique.
Este recital será sin duda un reencuentro profesional con mucha carga
personal, porque nadie olvida que la
separación del cantante norteamericano a Ainhoa Arteta casi le cuesta su
carrera en el mundo de la lírica.

Ainhoa Arteta
SOPRANO

«Este recital es
por amor y ha
hecho feliz a
mi hija Sara»

«Estoy destrozada»
En el año 2003 la soprano y su marido, recientemente separados, tenían
un gran compromiso con el Palau de
la Música Catalana, pero el recital no
llegó a celebrarse, pese a tener todas
las entradas vendidas. Fue el comienzo de un terrible calvario para la cantante tolosana de suspensiones y aplazamientos. Sin tapujos, Arteta declaraba a la prensa sentirse «destrozada»
por la separación de Dwayne Croft,
una separación que le originó una pérdida de voz y que la retiró de la escena alrededor de tres años.
Ahora, quince años después, Ainhoa
Arteta triunfa en los teatros del mundo y se encuentra muy feliz. «Vengo
de Verona, y sí, estoy feliz porque es
un concierto muy emotivo con el padre de mi hija. Además, el programa
es muy bonito porque cantamos piezas que nos han marcado mucho en
nuestras vidas. Yo cuando residía en
Nueva York viví muy cerca Broadway
y Hollywood, y las canciones son de
esos mundos».
El reecuentro con el padre de su hija,
el barítono Dwayne Croft, ha sido cordial, «al final por los hijos se hacen
muchas cosas y yo creo que en este
caso lo importante es nuestra hija Sara.
En ese sentido Dwayne y yo nunca he-

√

Ainhoa Arteta, recital en Marbella
y reencuentro con el padre de su
hija, el barítono Dwayne Croft

«Tosca»
«Ser la primera soprano
española en cantar “Tosca”en
Verona es increíble. Qué más
puedo pedirle a la vida»
La separación
La separación de Dwayne
Croft le costó a la soprano una
depresión. Hoy vuelven a
cantar juntos tras quince años

mos tenido un cisma por Sara. Yo creo
que al final los hijos son los que unen,
y a Sara le hacía muchísima ilusión
que cantáramos juntos. Lo hacemos
por amor a Sara y estamos felices, la
verdad. El tiempo lo cura todo y pone
la vida en su sitio. Que mi hija sea feliz, eso es lo que cuenta. Los hijos son
sagrados».
A pesar de la fortaleza que demuestra en el escenario, Ainhoa Arteta confiesa ser una persona muy emocional,
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«la voz es el único instrumento vivo
que existe, y en tanto en cuanto vive
en un cuerpo, cualquier cambio de ese
cuerpo, dieta, emocional..., todo afecta. Esa es la fragilidad del cantante, y
esto mismo produce algo muy poderoso: que la voz es el único instrumento orgánico que existe. Nosotros cantamos con todo el cuerpo, y la voz nos
sale desde el alma, atraviesa el cuerpo para salir al público. Por eso esta
relación tan fuerte, sobre todo en la li-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 67,70-71

O.J.D.: 19138

TARIFA: 13202 €
ABC

E.G.M.: 98000
MARTES, 8 DE AGOSTO DE 2017
abcdesevilla.es/estilo
SECCIÓN:

ÁREA: 1210 CM² - 133%

VERANO

8 Agosto, 2017
rica sin micrófono, esa es la gran
potencia del canto lírico».
La soprano vasca reconoce ser
una persona muy emocional, «no
sé cómo influye la vida a los demás,
pero yo tengo poco de pragmática.
Soy muy emocional, a pesar de que
se me ve fuerte cuando canto y salgo al escenario, pero los disgustos
me afectan muchísimo, no lo puedo negar. Los artistas tenemos esa
vena emocional a flor de piel, más
que la gente que se dedica a trabajos matemáticos. Lo mismo nos invade lo triste que lo alegre».
Confiesa haberse sentido muy
bien en los ensayos con Dwayne
Croft, «tenemos muy buena relación y mucha ilusión. Nos vimos en
los ensayos con la orquesta, y nuestra hija Sara era la más emocionada. Cantar con Dwayne es un lujo
porque es un gran cantante, le conozco mucho, y esa complicidad sigue estando ahí, con lo cual hemos
estado muy bien». Hasta tal punto,
que la cantante espera que puedan
salir algunos otros compromisos
junto a su exmarido, «me encantaría, la verdad, y a mi hija más, que
estos días nos ve reunidos y está feliz de vernos a los tres juntos».

Tosca en Verona
Pero además Ainhoa Arteta está de
enhorabuena porque estos días se
convierte en la primera soprano española en interpretar «Tosca» en la
Arena de Verona. «Es una emoción
muy grande estar en Verona, es un
templo del canto y hacerlo para
15.000 personas sin megafonía y
que se escuche tan bien..., es increíble. Además, en Verona se hacen
esas producciones enormes, porque claro el escenario es muy grande, y en este sentido los espectáculos son desmesurados. Para muestra un botón: en el segundo acto
salgo con una capa que pesa 25 kilos y tengo que recorrerme varias
veces el escenario. Cuando termino, parece que yo sola me he cargado veinte gladiadores, porque acabo agotada. La escena es como el
triple de un teatro normal, como
cantar una ópera dos veces..., pero
bellísimo, y la orquesta de la Arena
suena increíblemente bien. Estoy
feliz de hacer un rol como “Tosca”,
porque, además, es un rol reciente
en mi carrera, lo tengo desde hace
sólo tres años. ¡Qué más puedo pedir a la vida!... a pesar del peso de la
capa», bromea la cantante.
Y en el corazón de la tolosana queda su recuerdo para el «Ave María»
que cantó ante la Virgen de la Macarena en la Semana Santa de 2016. «Lo
de la Macarena fue algo muy fuerte
que no puedo explicar, más incluso
que cantar en la Arena. No sé si habrá gente que me crea o no, pero hay
un antes y un después en mi vida tras
cantarle a la Macarena, soy distinta,
para mejor, y más fuerte».
Hoy, Ainhoa Arteta cantará en familia, con su exmarido, y ante la feliz mirada de la hija de ambos, en
Marbella.
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Acoso
El Ayuntamiento obliga
a la organización a
cerrar a las 2,00 horas

Un festival al bord
Starlite tiene licencia de
discoteca, y el PSOE,
presionado por Podemos,
se resiste a cambiarle la
catalogación
J. J. MADUEÑO
MARBELLA

La Starlite Marbella está harto del trato municipal recibido en Marbella. Las
presiones de Podemos al equipo de gobierno, que sustentan con apoyos desde la oposición, para asfixiar al festival están dando sus frutos y los propietarios del evento no aguantan más
el juego del socialista José Bernal, alcalde de Marbella. Tras anunciar que
ya negocian con otras ciudades para
salir de Marbella, Starlite pide al Consistorio que arregle los problemas de
los horarios. Ya son 9 las ciudades que
se han interesado por acoger la edición de 2018, aunque tres son los candidatos con los que están negociando
los propietarios. La marcha de Marbella puede ser una realidad el 26 de agosto, si el Ayuntamiento no concede a
Starlite la «catalogación real» que, a
juicio de los promotores, debe tener
este evento veraniego.

Nueva categoría
En la actualidad, el festival no está reconocido como tal. Starlite Festival no
es un festival para el Ayuntamiento de
Marbella. El problema reside en la legislación andaluza, que no reconoce
esa categoría en el nomenclátor de estas actividades. De existir, como está
previsto para el año que viene —según
ha trasladado el Ayuntamiento a Star-

lite—, no habría ningún
que el permiso para te
hasta las 6.00 horas se
la declaración. Pero la so
de ser, según los promo
vista. El Consistorio ha
año una licencia al fest
rio para hacer «concie
con una zona de copas
tamiento al segundo e
cantera como a cualqu
pub de Marbella, e impo
rario de cierre a las 2.0
sar de que para contab
que cobra a las empre
tera sí estimó todo com
área comercial incluida
có por 17 la cantidad a p
bio de la licencia para
vidad –72 horas antes de
mer concierto–.
Starlite ha pedido p
miso excepcional para
45 días de festival, pe
sólo se han concedido 2
como informó José Ca
Núñez, portavoz de Po
en redes sociales—. Un
de noches se quedan fu
propietarios del festiva
zones, como confirma
surgen los problemas. «
permisos al día y tenem
les a los trabajadores q
trabajan hasta las 2.00
tistas nos vemos obliga
el caché y no dejarlos a
no nos han dado perm
más de las 2.00 horas»,
García-Sanjuán, presid
te.
El festival se verá ob
de la mitad de sus noch
das a cancelar dos de la
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USOS Y COSTUMBRES

Nadie se resiste al dinero fácil. Igual
da procedencia social, ideología o religión. Desde el codicioso al gorrón
pasando por el simple criminal, pocos son en España los que se resisten
a la ganancia de balde y sin esfuerzo.
El español es por naturaleza rumboso y desprendido, sólo hay que ver a esos amigos que en los
restaurantes se pelean por pagar. Por eso raramente peca de avaricia (Afán de poseer muchas
riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie). Sí peca, sin embargo, y mucho, de otro pecado que suele ser el envés de la
avaricia: la codicia (afán de acumular bienes). Lo
dice Lerroux en sus memorias: «Defecto de la raza española cuando se ha padecido pobreza y
hambre: codicia y avaricia». (1963, p. 647).
La codicia no conoce colores políticos ni ideologías. En ella incurren tanto Sánchez Gordillo, el
demagogo de Marinaleda, como el ex ministro de
Hacienda Rodrigo Rato.
Gordillo, el del pañuelo-bufanda palestino y la
dentadura equina, cobraba en 1996 dos sueldos
incompatibles (el de diputado y el de profesor de
EGB en excedencia). Rato,
el de los pulcros trajes de
alpaca y los zapatos italianos, tañó la campanita de
Bankia tocando a rebato.
Los españoles adoramos
la ganancia fácil y la acumulación de bienes. Por
eso, invertimos más en loterías, quinielas y sucedáneos que en libros y bienes
culturales. Por eso, también, caemos fácilmente en
los timos que excitan la codicia, el tocomocho, la estampita y esas estafas piramidales inventadas por la
mítica doña Baldomera Larra, que de vez en cuando
afectan a miles de ahorradores (Sofico, Forum Filatélico, Nueva Rumasa, burbuja inmobiliaria, cuentas
preferentes, etc.). La cultura del pelotazo, la llamó un
ministro socialista.
De la codicia no se libra
ni Franco si creemos al
historiador Viñas que ha
revisado pacientemente
sus cuentas: «Quiso labrarse un colchón financiero (…) con dinero
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¿Quién no ha topado con un gorrón en su vida?
nales explotadores del pueblo sencillo y trabajaTenía yo un conocido, Artemio se llamaba, que
dor. Nada de eso. Esa podredumbre moral tamcuando los amigos salíamos de copas dejaba que
bién ha inficionado a la parte más noble del cuerlos demás pagaran las sucesivas rondas y cuanpo social, a los parias de la tierra, a la famélica
do le tocaba a él pretextaba una urgencia y rápilegión, al honrado obrero. Recién legalizado el
damente abandonaba al grupo. Eficiente canapePartido Comunista, en plena fiebre revisionista y
ro, se colaba en bodas para comer de balde. En la
democrática, los militantes de cierto pueblecito
de mi hija se situó estratégicamente junto al corinstalaron en la Casa del Pueblo un centro retador del jamón y trasegó él solo medio pernil de
creativo-cultural cuya cantina se autogestionaría
Jabugo, manjar que, al parecer, sabe mejor cuanfiando en la honradez del militante. Cada cual todo es gratis.
maría de la despensa comunal los
Hay gorrones de poca monta, coproductos necesarios para su tapeo
FOTOGRAFÍA DE WEEGEE
mo el descrito, y gorrones eximios
convivencial y depositaría su imcomo el molt honorable Jordi Pujol.
porte en una alcancía metálica. La
Un grupo de caballeros se
«Un equipo de TVE llegó a la resiutopía se desmoronó cuando, agodirige a la ópera de Nueva
dencia de vacaciones de los Pujol
tada la despensa, el Comité de
York momentos antes de
en Queralbs para un reportaje. (…)
Cuentas en pleno procedió a la soque dé comienzo la
Sorprendentemente, los anfitriones
lemne apertura de la alcancía y enrepresentación.
no ofrecían ningún refresco a los
contró solamente algo de calderilla,
recién llegados, ni siquiera a modo
22 chapas de botella, nueve arandede aditamento escénico del ocio estival. En vista
las, seis colillas, un condón usado y medio frande ello, el jefe del equipo ordenó al encargado de
co francés. La plusvalía se había evaporado deproducción que fuera a comprar unos refrescos.
jando solamente una minusvalía más ideológica
Cuál sería la sorpresa de los visitantes al ver a Puque pecuniaria.
jol exclamar gozoso, minutos después: ‘¡Hombre,
– Esto no se hace –sentenció el camarada jefe–.
qué bien, habéis traído refrescos!’ y se apuntó a
Esto es robar al obrero.
tomar un par de ellos». (Miravitllas, 1992, p. 49).
En efecto, mediando avaricia/codicia el obrero
GETTY IMAGES
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contante y sonante (…) entre los años 1937 y
1940 (…) y amasó una fortuna de 34 millones de
pesetas, o sea 388 millones de euros al valor de
2010» (Vivas, 2015, p.292). Era dinero de varia
procedencia, principalmente de la «Suscripción
Nacional a disposición del general Franco» y del
donativo de 600.000 kilos de café enviados por el
dictador brasileño Getúlio Vargas a través del Departamento Nacional del Café del Brasil como
ayuda de la causa nacional.
Aceptemos que el español no es avaro, pero sí
codicioso. La codicia es pecado venial cuando se
fundamenta en el esfuerzo y en el trabajo, pero tiene menos disculpa cuando recurre al latrocinio como es el caso de la codicia del gorrón.

Otro gorrón insigne, aparte de sus otros méritos
en la trincancia, es Fèlix Millet i Tusell, el filántropo fundador del Orfeó Català-Palau de la Música
que cargaba sus gastos en la cuenta de la institución, incluida la boda de su hija. Para redondear
la faena cobró a su consuegro la mitad del gasto
que no había realizado. ¡Felicísima ocurrencia ganar dinero casando a una hija por todo lo alto!
El gorroneo hispánico se extiende también a
las pequeñas sustracciones en el lugar de trabajo: el militar que se lleva los chuscos a casa, el sanitario que se surte de medicinas para uso personal, la limpiadora que sisa detergente, el oficinista que sustrae folios…
Podría pensar el lector que la avaricia/codicia
es cosa de ricos, de plutócratas, de los tradicio-
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es lobo para el obrero, ahí tenemos los casos del
legendario secretario general del Sindicato Minero de Asturias, José Ángel Fernández Villa, pañuelo rojo al cuello, puño en alto cantando la Internacional en las romerías sociatas de Rodiezno,
que guardaba en Suiza millón y medio de euros.
De la misma cuerda es su compadre el ugetista
Juan Lanzas, un hombre con dinero como para
asar una vaca, al que la justicia calculó una sisa
de 13 millones de euros.
Terminemos con un dicho popular que combina
orgullo y codicia, dos pecados muy españoles: «A
mí no me deis dinero: ponedme donde lo haya».
Al que cabe añadir esta reflexión escrita por mano anónima en la puerta de un retrete: «El que no
roba es porque no puede».
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VICENT
SANCHIS

DirectordeTV3.Periodista
y tertulianohabitual,asumi6
el cargoenmarzo
despu6s
deunnombramiento
pol~mico
propuesto
porel PDeCAT.
Afronta
losmeses
decisivos
delproceso
independentista
enunodeloscargos
dem&s
influencia
en
la esferapdblica,
conunanueva
parrillay la decisi6n
deemitirpublicidad
institucional
delI-0 enel calendario
deseptiembre

((Se equivoca Rajoy si cree
que TV3es territorio hostil))
CRISTINA
RUBIO
BARCELONA
Pregunta.- Cinco mesesdespu6s
de haberasumidoel cargo, ~cuales
su diagn6sticoexterno?~Haydirigentes que se sienten inc6modos
en TV3?~,Yotros comoen casa?
Respuesta.-Comoen casa no se
siente nadie. Inc6modos
estgtn todos, que es comohay que sentirse
cuandote hacen una entrevista.
Mal,pocagente, y m/~sbien es por
prejuicios o respondea sus esquemaspoliticos porque, sino, no entiendo por qu6 MarianoRajoy no
ha venidoa quele entrevistena no
ser que tenga una agendamuyocupada o que considere que no puede
ira una televisi6n auton6micaporque luego tendria que ira todas.
Creoque la situaci6n en Catalufia
requieresuficienteatenci6no dedicaci6n-y si no, no s6 por qu6tienen que celebrar un consejode ministros en plenomesde agosto-comopara que decidiera venir para
ser entrevistado. Meparece, porque
ha habidodeclaracionesdel PP que
asi lo hacencreer, quese sentiria en
territorio hostil. Se equivocaprofundamente,que lo pmebe.Porque
mi intenci6n,lo digodesdeel primerdia que entr6 en esta casa, es
que nadie tenga motivosde verdad
para consdierarque esto es territorio enemigo.
P.- Su nombramiento
fue muypo16mico
hastael puntode ser el primer
director de TV3mpmbado
por el Parlament.~,Noresta empezar
sin el apoyo de unainstituci6nde la queusted
dijo queera su <<autoridad>>?
R- Si, absolutamente
de acuerdo.
Indirectamente,yo respondoante el
Parlamenty el Govern,si no fuera
porquehay unaley de la Corporaci6
Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA).Es un 6rgano aut6nomo
con un sistemade elecci6n que determina que cada miembrode su
consejode gobiemodebeestar seis
afios. Portanto, es posiblequeeste
consejo no se correspondacon la
mayoriaparlamentariade cada momento.Es lo que ocurre ahora. Yo mentodeterminadoque hacen que
tambi6nmedeboa esta ley. A mi me no guste un consejode gobiemoque
nombr6
un consejo, con solo un vo- acthasegfinla ley. Ymeda la impreto en contra, totalmentelegitimado. si6n de que al Parlamentno le gusta
Entonces,llega el Parlamenty dice la ley que ha aprobado.
queno le gusta c6mose ha hechoel
P.- ~Lasemisionesdel casoPalau
procedimiento.
Aquihaydossolucio- fueronel detonantede que su antenes: o cambian
el consejode gobier- cesor JaumePeral dejara de ser dino o cambianla ley. Comoafin no rector de TV3?
han modificadoni una cosa ni la
R- No,sino ya no las habria. Es
otra, yo entoncesmemirola ley y m~is, mi voluntadcomodirector de
veo que se ha cumplidoescrupulosa- TV3es que cualquierjuicio que tenmente. Consideroque quiz/~s hay ga una cierta importanciase debe
unos factores politicos de un mo- emitir, y eso incluyeal casoPalau,

TV3ni de la CCMA,
y no lo he hecho. Analizola realidad. Entiendo
quesi mellamarande SocietatCivil
Catalana o del PP para hacer una
reflexi6n, quiz~is habria gente a
quienno le gustara que fuera pero
estaria obligadoa hacerlo porque
tambi6nformaparte del cargo.Si a
mi mevienen los sefiores del PP y
medicen que quieren que hable sobre la situaci6nde TV3o de los medios en general,podriaira hacerun
an/flisis. Enel acto de laANC
[12 de
mayo]habl6de la situaci6npolitica
y social. Ysi melo pidiera el PP,
tambi~nlo haria.
P.- ~C6mo
definiria TV3?LEscatalanista? ~,Nacionalista?~Independentista?
R.- Desdela honestidad,no creo
que se puedacolgar una etiqueta a
TV3.Tienesuficientes sistemasde
control, suficientem6ritoprofesional y estfi suficientemente
valorada
comopara ahorramosestos adjetivos, queson bastanteinjustos.
P.- ~,Emitir/~TV3
publicidad
institucional del refer6ndumanunciado
para el 1-O?

ido decantandohacia el personal
porque tambi6n se han ido reduciendo los recursos externos. E1
CAC,por ejemplo, considera que
s61o hay que aumentarlos recursos. Yocreo que no. Se tiene que
discutir muchosobre c6modisponer de m~isrecursos, sobre qu6televisi6n queremoshacer, sobre qu6
hacer con la publicidady sobre una
plantilla muygrande, que se est/~
envejeciendo y que no se puede
ampliarm~por las leyes del Pariament. Es convenienteesperar a que
llegue un momentom~ssosegado
politicamente,pero es un temaque
est~i ahi y que hayquediscutir. Si
ahorase hiciera una televisi6npfiblica en Catalufia, seguramente
no
se haria con 2.000personas.
P.- Despu6sde estos cinco meses
al frente del ente ~cu~les su diagn6stico sobre los contenidos?
R.- TV3tiene muchasvirtudes y
algunos defectos que debemosintentar arreglar. Nosdedicamos
a solucionar el momento
m~que la estrategia futura. Ahoralo que hemos
intentado es que se puedanmover
m~slas piezasdentrode la parrflla,
respondercon m/ts agilidad, pelear
otra vezporser lideres y cambiar
algunasinercias, algo quecuesta.
P.- E1 momentopara ver estos
cambios
es la parrilla de septiembre.
~C6mo
ser~i?
R.- Els Matinsy Divendrescambian completamente.Hayespacios
que se gastan y con estos dos ha
ocurrido. Por la maflana, hemos
apostado por producci6ninterna
[primeroir/t la parte informativa
de
Els Matins,conLidiaHeredia,y luego un magazinepresentadopor Nfiria Roca]y por la tarde por unanueva productora[Mediapro,con Vador
Llad6y RuthJim6nez].Es un riesgo
R.-Actuaremosen consecuencia. hacerlas doscosasa la vez, perono
La corporaci6ndependedel Parla- funcionabandemasiadobien ni una
menty de la Generalitat,si se envia ni la otra. Tambi6n
cambiar~i
la teleuna ordende publicidadse tendr/t novela[Comsi los ahir susfituyeLa
que poner ~no?
Riera]e intentaremos
mantener
el liP.- ~,Ysi el Tribunal
Consfitucional derazgo que hemoslogrado en el
anulala ley del refer6ndum?
primetime. Es m~,los cambiosque
R.- Tenemosque ver qu6 pasa haremos
a lo largodelclia facilitar~in
con los detalles, no debemos
avan- que podamos
competirpor el lidezar acontecimientos. Ya veremos razgoen todaslas franjas.
qu6pasarfi conla ley y qu6puntos
P.- ~Tambi6n
hay previsto un inse acabargm
aplicando.Loque est/t formativosatirico sobre politica
claro es queyo trabajo en un 6rga- conducidopor Toni Soler?
no pfiblico, quees la Generalitat,y
R.- Estamostrabajando con una
si este 6rganopfiblicotiene uncon- doble intenci6n: responderal moflicto con otros poderesdel Estado, mentoinformativoque viviremosy
cuando llegue el momentocada consolidar esa franja con nuevos
unotomar~la decisi6nque conside- programas.Sin embargo,no tenere oportuna.Yotambi6n.
mospresupuestopara introducir toP.- Cuando
emarticulista opinaba das las novedadesque queriamos.
quela plantilla de TV3estabasobre- Estamosesperandouna aportaci6n
dimensionada.~Losigue pensando? extraordinafiadel Govern,quetenia
P.- Es una percepci6nen la que queaprobarseel dia 29, pero no se
podemoscoincidir muchagente. llev6 a cabopor problemas
t6cnicos.
Seguramente,en lo que no coinci- Esperemosque se apruebeel 29 de
diremostanto, porquepide mucho agosto, aunqueya iremos un poco
consenso, es en qu6 hacemoscon conel tiempojusto. Conella, se poesto. Habiaun antiguo equilibrio dr/~ hacer este programay alguno
entre gastos de personal y compra m~s,a parte de asegurarla continuide producci6n externa que se ha dad de otros espacios comoelAPM.

<<Si
me
Io pidiera
el PP
o SCC,
tambi6n
idaa
actossuyos
a hacer
an.lisisdeactualidad

<<Desde
la honestidad,
nocreoquea esta
cadena
sele pueda
colgar
unaetiqueta

IVANCAMARA

evidentemente.
P.- Enel Parlamentdijo que una
cosa era su pasadocomotertuliano
y otra su papelen TV3.~,Debe
undirector de unacadenapfiblica participar en un acto de la ANC?
R.- Puedoparticipar en actos de
cualquier entidad que mepida un
an/disis de la actualidad adecuado
al cargo queocupo.Por ejemplo,un
an~lisisa nivelpolitico,social, econ6mico,cultural o sobre los medios
de comunicaci6n. No puedo dar
opiniones politicas en nombrede
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POLÍTICA 3El primer curs sense bipartidisme

se salda amb més bronques que lleis r P. 14
LLL
la majoria absoluta en les eleccions
del mes de maig passat. El resultat va
frenar els anomenats brexiters, els ministres que aposten per una ruptura
contundent el març del 2019.
Després dels fallits comicis, el
ministre de Finances, Phillip Hammond, va apel·lar al realisme dels
seus col·legues i ha proposat un període transitori d’un màxim de tres
anys. Hammond forma part dels
anomenats gradualistes, que desitgen una sortida escalonada i amistosa de les normatives europees, per
facilitar així l’adaptació de l’economia britànica als nous límits d’immigrants i a l’abandonament del
mercat únic.
Aquest comiat gradual compta amb el suport de la ministra de
l’Interior, Amber Rudd, de Damian
Green, primer secretari d’Estat i número dos de l’Executiu, i de l’exministre d’Afers Exteriors, William Hague. Enfront d’ells hi ha els que volen un brexit a qualsevol preu, com el
ministre de Comerç Internacional,
Liam Fox, el d’Exteriors, Boris Johnson, i probablement la mateixa May,
sense poder real ara, i en el càrrec al
capdavant de l’Executiu fins que els
seus decideixin reemplaçar-la.

Els empresaris i
financers exigeixen
al Govern que plantegi
les polítiques per

LA CRISI DE L’ESQUERRA FRANCESA

33 Patacada 8Benoit Hamon, en un acte electoral, l’abril d’aquest any.

Descomposic

Una auditoria
revela un deteriorat clima labora
P.82

14

Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Panorama

PAÍS: España

DILLUNS
FRECUENCIA: Diario
7 D’AGOST DEL 2017

PÁGINAS: 11,14-15

O.J.D.: 79409

POLÍTICA
TARIFA: 33635 €

E.G.M.: 485000

ÁREA: 1426 CM² - 134%

SECCIÓN: POLITICA

Balanç
de la
Cambra baixa
7 Agosto,
2017

CONGRÉS Minut de silenci per l’aniversari de la mort de Blanco.

Alquimistes al Congrés
El primer curs sense bipartidisme se salda amb més
bronques que lleis i un Govern sense suport estable
IOLANDA MÁRMOL / JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

L

a vella i la nova política han
assajat i corregit estratègies
el primer curs sense bipartidisme, amb un Govern contra les cordes, buscant una mena de
fórmula màgica entre el rèdit partidista i la responsabilitat institucional. Si les bronques estèrils van
abundar a l’hivern, els partits van
aconseguir reconduir l’espectacle a
una relació de treball que, si bé avança tortuós, ha aconseguit cristallitzar en un grapat d’acords possibles, en gran mesura gràcies als canvis de rumb de PSOE i Podem.

PRODUCCIÓ LEGISLATIVA

Pressupostos
i béns culturals
El Govern només ha aconseguit
aprovar dos projectes dels set remesos al Parlament: Pressupostos i una
directiva europea sobre béns culturals. PP i oposició han aconseguit entendre’s en el pacte d’Estat contra la
violència de gènere, la llei d’autò-

L’oposició assaja fórmules que malmeten la
capacitat legislativa del PP, però Rajoy en surt viu

ERC i el PDECat

El paper dels independentistes
El paper d’ERC i el PDECat al Congrés ha estat profundament determinat per l’agreujament de la
crisi territorial a Catalunya, per
la pèrdua de l’escó de l’exconvergent Francesc Homs a causa del
seu paper al 9-N i per la retòrica
agressiva del portaveu republicà
Gabriel Rufián. Els partits catalans han portat a la Cambra baixa
el referèndum d’autodeterminació amb l’èxit esperat: el 71% dels
diputats van rebutjar a finals de
juny la convocatòria programada per al dia1 d’octubre.
Però aquesta reivindicació del
procés no ha impedit que arribessin a pactes amb el Govern. El més
sonat va ser l’abstenció dels vuit
diputats del PDECat, integrats al
grup mixt a causa d’una rigorosa i poc habitual aplicació del reglament del Congrés, en la vota-

ció del decret que regula el sector
de l’estiba. Va ser un gest determinant perquè el PP pogués aprovar
la polèmica reforma. Els exconvergents es van reivindicar llavors
com a «oposició útil» i van negar
que la seva posició estigués relacionada amb la cridanera absència, uns dies abans, de dos representants del Govern en una reunió
que va donar a la Generalitat la majoria per evitar que s’acusi l’antiga
Convergència de lucrar-se irregu-

La reivindicació del
procés no ha impedit
que els sobiranistes
arribessin a acords amb
el Govern de Rajoy
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larment en el cas del Palau de la
Música.
LLEI DE CONTRACTES / ERC també ha

negociat amb l’Executiu. L’última vegada, fa 10 dies a la Comissió d’Hisenda, on els republicans,
juntament amb els exconvergents, van votar a favor de la llei
de contractes del sector públic.
Aliats a Catalunya, els dos partits
es van barallar a Madrid per apuntar-se el mèrit que la norma inclogués l’exempció d’IVA en els contractes de les administracions
amb entitats culturals.
Les dues formacions també
han fet bandera de les seves reivindicacions històriques. ERC,
amb una bateria d’iniciatives
contra els vestigis franquistes, i
el PDECat, amb la regulació dels
lobbies al Parlament.

noms, la reforma de RTVE, la llei de
contractació pública i el Tractat de
Lliure Comerç amb el Canadà. Han
començat els treballs per reformar
la llei electoral i apujar el salari mínim interprofessional (SMI).

DEROGACIONS

Contra l’herència de
l’anterior legislatura
El PSOE ha capitanejat les iniciatives
de càstig al PP per desmuntar les polítiques «més regressives» de la majoria absoluta. L’oposició va aprovar el
primer pas en la derogació de la llei
de seguretat ciutadana (llei mordassa), la suspensió del calendari d’implantació de la llei orgànica per a
la millora de la qualitat educativa
(LOMCE) i la reforma del Tribunal
Constitucional.
La reforma laboral del PP (2012)
també ha començat a ser desmantellada per peces en un treball legislatiu extremadament lent. L’oposició protesta pel «filibusterisme parlamentari» que el Govern aplica per
bloquejar iniciatives. El PP ha vetat
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JUAN MANUEL PRATS

Rebeque
i descontr

«R

les iniciatives que denigra i al·legant
que impliquen un increment de la
despesa.

L’OPOSICIÓ

Els recels entre
el PSOE i Podem
La traumàtica abstenció del PSOE en
la investidura de Rajoy es va carregar
Pedro Sánchez i va deixar el lideratge
de l’oposició en mans de Podem, però els morats no van aconseguir capitalitzar aquesta oportunitat. Convençuts del triomf de Susana Díaz
a les primàries socialistes, els podemistes van impulsar la moció de censura per buscar la identificació dels
socialistes amb el PP. Però el retorn
de Sánchez va frustrar aquest esquema. L’actitud del PSOE ha sigut des
d’aleshores ferma, evitant pactes
amb Rajoy. Els dos partits d’esquerra han buscat estrènyer els seus llaços, encara que la desconfiança continua sent-hi molt present.

ALIATS VARIABLES DEL PP

De C’s al PNB, sense
oblidar el PDECat
Rajoy ha après que el PP no disposa
d’aliats estables. El PSOE, sota la tutela de la gestora, va arrencar la legislatura amb voluntat pactista (16
acords amb el PP) però el retorn de
Sánchez va implicar un clar distanciament. Malgrat els desacords, el
PP considera Ciutadans el seu soci
preferent i el rendibilitza en la fór-

les xifres

133

proposicions de llei
han sigut presentades pels
grups, de les quals només dues
han sigut aprovades: una sobre
la jurisdicció voluntària i la llei
d’assistència jurídica.

37

vetos ha imposat el
Govern a proposicions de llei
aprovades per l’oposició.
L’Executiu de Mariano Rajoy
ha al·legat que aquestes
iniciatives suposen un
increment de la despesa
pressupostada i recorda que el
reglament de la Cambra baixa li
permet el bloqueig en aquests
casos.

18

reials decrets s’han
aprovat dels 19 que l’Executiu ha
trasllat al Congrés. El de l’estiba
va haver de ser aprovat en
segona votació, amb la sonada
abstenció del PDECat.

16

acords han tingut lloc
entre el PP i el PSOE en el primer
curs de la legislatura, la major
part dels quals es van firmar amb
els socialistes sota la tutela de la
gestora, dirigida en aquell
moment per l’asturià Javier
Fernández.
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mula més efectiva de suport que ha
trobat, encara que sigui, al mateix
temps, vertiginosa, ja que aconsegueix majories amb només un vot
de marge: la suma de Ciutadans,
PNB, UPN, Fòrum Astúries, Coalició Canària i Nova Canàries. Amb
aquests aliats el Govern va aprovar
els Pressupostos i el sostre de despesa. El PDECat hi ha donat suport en
ocasions puntuals, com en el decret
de l’estiba.

COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ

De l’operació
Catalunya a la caixa b
El Congrés no acollia comissions
d’investigació des de la que es va crear sobre l’11-M, l’any 2004. En aquest
curs se n’han obert tres: una sobre la
denominada operació Catalunya,
una altra per indagar sobre la suposada caixa b del PP i encara una tercera dedidaca a aclarir responsabilitats polítiques en el rescat de les caixes d’estalvi. La primera d’aquestes,
que intentava fiscalitzar l’ús espuri del Ministeri de l’Interior per castigar els adversaris del PP, es va tancar en fals després d’una vida agònica en què els grups van aconseguir
arrencar mitja dotzena de compareixences que no van aportar informació de rellevància però sí que van
sacsejar titulars. La comissió que investiga el presumpte finançament
irregular del PP es va obrir amb les
declaracions dels extresorers, que
van negar la major.Un cop passat
l’estiu, compareixerà Rajoy. H

ecordo l’est
del 2012, q
va ser el m
primer any
Govern, i no tenia cap bona n
tícia de cap de les maneres».
president inaugurava les sev
vacances fa uns dies amb u
considerable baixada de l’atu
Compareixia davant els m
jans després de la seva habitu
caminada matinal a Galíc
Mariano Rajoy, suat, valora
la seva gestió, els seus esforç
per capgirar les xifres amb un
dades que definia com a «exc
lents». L’economia va millo
per això el líder del PP no ent
que no es reflecteixi en la percepció
que els espanyols
tenen de la situació
política.
Ell no dona gaire
importància al soroll de l’oposició,
però considera una
extravagància que
deixar enrere el pitjor de la crisi no li
permeti governar
amb tranquil·litat.
Al president, els últims mesos, li han
demanat la dimissió, l’han fet seure davant un tribunal, li han reprovat
diversos ministres 33 Pas
i li comencen a girar l’esquena fins i tot en els
sumptes considerats d’Est
com la manera d’afrontar
desafiament independentis
de Catalunya.
Aquest podria ser el resu
del primer període de sessio
de la legislatura: el Govern
també el PP, se sent impote
amb massa freqüència. Les a
ances no són estables. Els escà
dols de corrupció no els don
ni un respir i pocs partits se
blen disposats a assumir el r
de recolzar-los, llevat en cas
molt puntuals i sempre a c
de talonari.
La comissió d’investigac
sobre el presumpte finanç
ment il·legal del PP és, sego
la meva opinió, l’exemple m
palmari que no van saber p
veure el que els queia a sob
Rajoy va acceptar fustigar
una mica en el seu pacte d’
vestidura amb Albert Rive
però va pensar que podria co
trolar Ciutadans i dominar-l

ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
FRECUENCIA: Diario
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
34 tampoc en la mateixa O.J.D.:
línea, ni 25238
horitzontal ni vertical.
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L’agenda

BARCELONA
21.30 FLAMENC

Gran Gala Flamenc. El
Palau de la Música Catalana presenta un espectacle
amb el guitarrista Juan
Gómez Chicuelo que viatja pels pals del flamenc.

MOIÀ

16.30 SARDANES

18è Aplec de la Sardana. Amb les cobles Lluïsos
de Taradell, Sant JordiCiutat de Barcelona i Ciutat de Cornellà, al Parc
Municipal.
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Recordant Elvis Presley
BARCELONA
20.00 CONCERT

Al Sánchez & The Speedway Runners rete
natge a Elvis a la Casa Batlló.
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aracteritzaporació de
sada en esaquest esó en la seva
nsita a tradirecte, la
ular viatge
flamenc.

l de la Porta
versió de la
l coreògraf
eix una miguardista i
a fatal amb
un vestuari
oposta que
r-se en l’eslou un elemort com a

Clàssica i òpera
MARICEL CHAVARRÍA

SOKOLOV A TORROELLA I TAMBÉ L’ACADEMY OF
ANTIEN MUSIC. Torroella gaudeix de la pre-

‘MADAMA BUTTERFLY’ ATÒMICA. La producció operística del Festival de Peralada
aquest estiu disposa per començar d’un
excel·lent elenc: Ermonela Jaho, que és
una de les Madama Butterfly per antonomàsia dels nostres dies; Gemma ComaAlabert, que sempre fascina en el paper de
Suzuki; Bryan Hymel, com a tinent Pinkerton, i Carlos Álvarez, un infal·lible
cònsol Sharpless. Fins aquí l’aspecte estrictament vocal, acompanyat per la Simfònica de Bilbao que dirigirà Dan Ettinger
i el Cor del Gran Teatre del Liceu que capitaneja Conxita Garcia. Ara bé, pel que fa
la posada en escena, a càrrec de Joan Anton Rechi, caldrà veure com es lliura a la
temptació de recrear el clàssic de Puccini
–que, com és sabut, té lloc al Japó, concretament a Nagasaki– en el context del
llançament de la bomba atòmica sobre la
ciutat.

sència del pianista de pianistes, el gran
Grigori Sokolov, que oferirà el mateix
programa de sonates de Mozart i Beethoven que va fer aquest any al Palau de la
Música, on va cada temporada. I al cap de
dos dies serà una petita facció de la luxosa
Academy of Antien Music la que delectarà en l’Espai Ter amb Bach i Telemann.

7/VIII FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 22 H

8 I 10/VIII ESPAI TER. TORROELLA DE MONTGRÍ 22 H

EL MARESME TAMBÉ EXISTEIX... AMB DANIEL
BLANCH. El pianista català, a qui el país va

saber premiar al seu dia –Primer Palau el
1993 i Maria Canals el 2004– té una de les
cites estivals al Festival Santa Florentina
d’Arenys de Munt. President de l’Associació Joan Manén, va estudiar entre d’altres
amb Josep Colom, cosa que sempre és garantia de profunditat artística. Tocarà
amb els sòlids suïssos Merel Quartet el
Quintet per a piano núm. 2 de Dvorák.
12/VIII CASTELL JALPÍ ARENYS DE MUNT. 22.15 H
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