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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

¯ ’Latruita’ deSchubert
Tresdels solisLesinstrumentals
m~sdestacaLs
del moment,
Isabelle
Faust(violD, Jean-Guihen
Queyras
(violoncel)i Alexander
Melnikov
(piano)-acompanyats
per BorisFaust(viola), Laur~ne
Durantel
(contrabaix)i Georg
Nigl (bariton)-, interpretaranobresdeSchubert,
inci~sel fam6s
quintetper a pianoi cordes
Latruita.
--) Palau
dela MQsica
Catalana.
M:Urquinaona.
Dilluns19.20.30
h. 15-80

~I’ Andrea
Ch6nier
Undels t~tols m~sesperatsdel quequeda
de temporada
al Liceu,
sobretot per un primerrepartimentambJonasKaufmann,Carlos
~,lvarezi Sondra
Radvanovsky.
Pinchas
Steinberg
dirigeix I’Orquestra
i
el CordelTeatre,i la direcci5d’escena
6s deDavidMcVicar.
-->Gran
Teatre
delLiceu.
M:Liceu.
Fins
a128
demar
t. 20h. 11-385

¯ AndrOs
Schiff
El mbsicoferir~ unaselecci~dels concertsper a clavec[deBach,en
versi6 depiano,acompanyat
de la CappellaAndreaMarca.Tot
i que
Bachva con~ixerel pianocapal final dela sevavida, nova compondre
capobraespecfficament
per a aquestinstrument,per~s~pera teclat.
-> Palau
dela Mdsica
Catalana.
M:Urquinaona.
Dimarts
20.20.30
h. 27-116
¢.
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E1 ’Bolero’ de Ravel a La Far/ ndula
amb ’El piano’
de Michael Nyman
E1 concert de la Simf6nicadel Vall6s arriba tamb6a Lleida i el Palau
La Simf6nicadel Vall~s
es posaminimalista
aquesta setmana,
si fern v&lidaquest
g~nereaplicat a la
mdsicael 1968 per
Michael Nyman.La
sevamdsicarepetitiva
pera la pel.lrculaEl
piano acompanya,en
tot cas, el programa
queencap~;alael
Bolerode Ravel aquest
divendresal teatre La
Far&ndula.

un dels compositors vius dels
Estats Units m~sinterpretats
arreu del m6n.
M~senll~ de si es pot qualificar de ’minimalista’ el c~lebre Bolero o no, deixemconst~ncia d’algunes curiositsts.
Enc~rrecde la ballarina russa
Ida Lvovna Rubinstein, que
[i va demanar un ,ballet de
caracter espanyol,, la melodia
invariable assoleix un ’crescendo’ potent en els prop de
16 minuts que dura, sobre la

Unrepertori
’minimalista’ que
inclou SteveReichi
John Adams

Ambel constant ritme de [a
caixa -un gran repte pel perImatgepromocional
del director JamesRossper il-lustrar el concert
base omnipresent del tambor.
cussionista, let que ha aprofiD[uen que quan Ca va estat I’OSVper un d[vertit v[’deo
promotional lent bromasobre I’Auditori Enric Granadosde aquestaprimera part, que con- secci6, Marc Cabero.
criure, Maurice Ravel (t875[ abansdel Boleroa I’esperat "193"7) ja patia una malaltia
Lleida i dissabte al Palau de tinuar~ ambla c~lebre Suite
aix~- i la seva me[odiad’aire
oriental o ’hispano~rab’ que la Mdsica Catalana) arab el
per a orquestrai piano del bficolor6 -]’OSV cita Rave[ corn neurolOgica degenerativa que
Concertper a piano en Sol Ma- t~nic Michael Nymanper a la
,,l’ancestre decminima[isme,,-, li afectaria greumentdespr~s
va embo]callant[’oient, el famosfssim Bolero que va com- jor del mateix Rave[, i que el
pel.lfcula El piano(:~993, de la
emergir& John Adamsamb The el [lenguatge parlat i escrit,
pondre Maufice Ravel el 1928 mdsic franc~s va comen~ara directora neozelandesa Jane ChairmanDances(Foxtrot per arabun final dramatic.Aix6 pot
a orquestra), de "1985. Corr~ expl[car la reiteraci6 obsessiva
~s el principal atractiu dei con- compondreel ~.928 poc des- Campioni guanyadorade tres
cert de I’Orquestra Simf6nica pros de tomar d’una gira pels Oscar).
positor convidat del Palau de (ostinato) que la caracteritza.
la Mdsica Catalana aquests Es calcu[a que cada 10 minuts
del Vall~s aquest divendres
Estats Units. Aix~) explica els
Perb el moviment minimaritmes sincopats que, potser
lista, que tindria precursors temporada, Adams ~s tamb~ sonaen algun [Ioc del m6n... ¯
(20.30h) a La Far&ndula.
cornErikSat[e,t~ unde[spri- . .................................................................................................
Per6el programa,dirigit pel inspirats en el jazz m~sprimers exponents en el compctitular JamesRossi arab Enri- merenco el ragtime, donenel
que Lapaz al piano, t6 quatre contrapunt a ]a part m~scalsitor Steve Reich [ I’OSV no
peces m6sde Michael Nyman, madade I’obra, m~smozartia- ho passa per air: d’el[ tocar~
John Adams o Steve Reich
corn a inic[ de la segonapart
I’emblem&tica Clapping music
que justifiquen aquest accent
Enrique Lapaz al piano
’minimalista’ que vol captar el
(~972) per a dos interprets.
pdblic.
Enrique Lapaz (guanyador del
Aquf I’interpretar& la secciO
S’obre el concert (que s’ofepremi intemacional Ricard Vide percussi6 de la Simf(Snica
reix tamb~ aquest dijous a
ties), ~s el piano solista en del Vall~s liderada pel cap de
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El tenor Camarena s’afegeix a Plácido i Kaufmann en l’oferta
lírica del festival, que porta Serrat, Bruni, Pagés i Zakhàrova

L’òpera d’una
nit d’estiu
1

2

P

3

L
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’

aventura continua... a Peralada. L’òpera i la
dansa segueixen sent les senyes d’identitat
del festival empordanès, tal com
hauria desitjat Carmen Mateu, la
seva fundadora i impulsora, recentment desapareguda. El seu gran llegat no és tant el certamen en si, sinó
la voluntat continuista dels seus
fills, a qui va saber inculcar l’amor
per les arts. L’actual presidenta del
festival, Isabel Suqué, va anunciar
que la seva mare serà present en cada espectacle d’aquesta 32a edició,
amb un homenatge en tres àmbits:
el musical,amb el Rèquiem deVerdi
que tant li agradava i amb el qual
l’OBC obre el festival el 5 de juliol;
l’expositiu, amb una mostra a la biblioteca del Castell sobre la seva faceta de mecenes, i l’àmbit filantròpic, amb el 1r premi Carmen Mateu
de la Música i la Dansa per a joves
talents, “que era una sorpresa que
teníem aquest any per a ella”, va
apuntar la seva successora. “La cultura i la música –va dir Suqué– són
béns preuats i hem de protegir-los”.
Així començava ahir una presentació emocionant, pel record i per la
projecció de futur, perquè el cartell
és demolidor: a l’òpera en concert
Thaïs amb Plácido Domingo al costat de la soprano Ermonela Jaho
(29/VII) i al recital de Jonas Kaufmann amb l’Orquestra del Teatro
Real (28/VII) s’hi afegeix un cara-

DAVID AIROB

mel anomenat Camarena. El tenor
de la veu d’or farà un recital líric en
la intimitat de l’església del Carme
el dia 27. I a aquest cap de setmana
explosiu el seguirà un altre de no
menys intens. El 5 d’agost –i
després que Josep Bros ofereixi el
seu recital de 25 anys de carrera (3/
VIII)–, l’església acollirà Rinaldo, la
primera òpera que va compondre
Händel per al públic anglès. Serà en
versió concertant, amb el contratenor Xavier Sabata com a protagonista, que a més és l’artista resident

Oriol Broggi dirigirà la
seva primera òpera –‘La
flauta màgica’–, i Xavier
Sabata serà Rinaldo
en el títol de Händel
del festival i que estarà acompanyat
entrealtresperlasopranoNúriaRial i el conjunt Vespres d’Arnadí, dirigit per Dani Espasa.
“El que em fascina de Rinaldo és
la capacitat de Händel d’adaptar-se
als artistes per fer les coses possibles –comentava Sabata–. Farem
una versió poc coneguda, perquè

l’obra es va estrenar per a un castrato mezzosoprano i després la va
cantar un contralt. Aquesta segona
versiós’hafetpoc,peròtémoltaforça”, va dir el contratenor català, que
promet acció teatral dins del possible i aprofitant l’espai del Carme
per la seva temàtica de les croades.
Aquest no és l’únic Händel que hi
haurà al festival (ni l’única actuació
de Sabata, que tindrà la seva nit de
cabaret dirigida per Rafael R. Villalobos). El dia 8 d’agost es posarà en
escena una de les noves produccions de Peralada, Acis i Galatea, basada en la Metamorfosi d’Ovidi i
consideradaunadelesgransòperes
angleses de Händel. De nou Villalobos –un talent de la direcció d’escena que debuta a Peralada i que ja ha
fet per exemple un Dido i Eneas per
a joves al Teatro Real– utilitzarà el
claustre del Carme com a escenari
per recalcar el caràcter pastoral de
l’obra, que narrauntriangle amorós
entre Galatea, el seu amant Acis i el
titànic Polifem. El repartiment serà
local i dirigirà musicalment el florentí Fausto Nardi al capdavant de
Vespres d’Arnadí.
Quantalgranplatfortdelfestival,
és a dir, la seva gran òpera escenificada, aquesta vegada serà La flauta
màgica de Mozart (6 i 7/VIII), però
ambsorpresa,perquèeldirectorartístic del certamen, Oriol Aguilà, ha
proposat al director d’escena Oriol
Broggiques’estrenienelcampoperístic. “Sabia que tenia aquesta òpera com a icònica”, diu.
Broggi, per part seva, aposta per
pujar l’orquestra a l’escenari –la del
Liceu, amb Josep Pons al capda-

vant– i desenvolupar l’acció al seu
voltant. “Buscava un lloc on no poguéstrencarcapnorma,noallunyar
el cantant del públic ni fer-li pujar
rampespronunciades.Ésunaòpera
ben coneguda i no em puc permetre
errors, i per tant es tractarà d’un espai buit, per treballar sense molestar ningú. Sent una faula, l’espai
mental i abstracte és adequat”, va
assegurar el que és al seu torn director del Teatre de la Biblioteca de
Catalunya.
Entre el repartiment d’aquesta
Flauta hi ha dos premis Viñas: Olga
Kultxinska (Pamina), també premi
Operalia, i Anais Constants (primera dama). I destaquen especialment
Kathryn Lewek com a Reina de la
Nit, que ho ha estat a les grans produccions del Met de Nova York i
aquest estiu ho serà sense anar més
lluny a Ais de Provença. I Adrian
ËrodcomaPapagenooLiparitAvetisyan com a Tamino.
L’aposta del festival per la dansa
no fa pas curt: feia 21 anys que el Ballet du Capitole de Tolosa de Llenguadoc no aterrava a Peralada. I ho
farà amb una Giselle (13/VII) que
durà la mirada emocional de Kader
Belarbi, el director artístic de la
companyia, sobre el clàssic de Perrot i Coralli del 1841. “Una versió

5

fresca i emocionant –en paraules
d’Aguilà–, perquè Belarbi s’allunya
de la perfecció espartana i acosta la
tradició als nostres dies”. El flamenc de María Pagés serà també
present (20/VII) amb el que segons
lacreadorasevillanaéselseuespectaclemésambiciós.Unaodaaltiempo, que s’estrena a l’abril als Teatros
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Els estudiants
Tots tenim
una forta
carrer avui al matí 17 minuts a les deu, un

connexió amb totes

A tots els estudiants que surten avui al carrer per honrar els
17 assassinats a Parkland i per demanar accions contra la violèn-

cia armada: nosaltres seguirem el vostre exemple i protestarem
a cadaCM²
víctima
de #Parkland. Espero que SECCIÓN:
les estrellesCULTURA
a l’univers.
ÁREA:per
1690
- 149%
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# t u i t s d e c u l t u ra

tots els polítics escoltin, mirin i n’aprenguin.

Ho sentiu?

#NeverAgain

@yokoono

@B52Malmet Barbara Malmet Artista

Yoko Ono Artista

Julià
Guillamon

A
R
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Perles. Sílvia Pérez estrena catalana
Cruz cantarà una
cosa nova amb
Marco Mezquida
(1), Jonas Kaufmann farà un
concert l’Auditori
(2), Carla Bruni
iniciarà la gira
French touch (3),
María Pagés tindrà

ROBERTO RICCI / FESTIVAL CASTELL PERALAD

(4), Javier Camarena farà recital líric al
Carme (5), Svetlana
Zakhàrova vindrà
amb estrelles del
Bolxoi (6), Plácido
Domingo protagonitzarà Thaïs (7), i
Serrat, Mediterráneo da capo (8)
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amb les nostres veus, cossos i vots. Això és només el principi.
Ens veiem a Washington el dia 24. #NationalWalkoutDay
@SusanSarandon Susan Sarandon Actriu

A
7

deel Canal, versa sobre “la contempo
oraneïtat, la memòria i la idea circu
ular del temps, des de la tradició a
laa modernitat”, va explicar Pagés.
I del flamenc novament al clàssic,
o millor, neoclàssic. La mítica Svetlaana Zakhàrova del Bolxoi –que
an
nys enrere va fer temptativa d’actuaraBarcelona–duràelseuespectu

tacle Amore (13/VIII), amb tres encàrrecs que va fer per a ella a tres
noms de fama mundial: Iuri Possokhov, Patrick de Bana i Marguertie Donlon. I finalment una aposta
pel hip-hop, però sobre músiques
barroques: parlem de Folia (17/VIII), una coproducció de Les Nuits
de Fourvière i el Centre Coreogràfic Nacional de Créteil, amb coreografia de Mourad Merzouki, el director d’aquest últim.
Méscoses:Serratactuaperdissetena vegada a Peralada, amb la seva
gira Mediterráneo da capo (6/VII),
seguit de Rufus Wainwright (7/
VII). Carla Bruni inclou Peralada
en la seva gira internacional de
French Touch, que es va veure al Palau de la Música 21/VII), i Sílvia Pérez Cruz crea per a l’ocasió un xou
amb el pianista Marco Mezquida
(9/VIII), producció del festival. I a
la guitarra de Santana (11/VIII) la
seguirà el final de festa amb el funk
de Kool & The Gang (15/VIII).
Parlem de les novetats: el cartell
del festival el firma Lita Cabellut,
artista de referència internacional.
I bé, s’instaura el Capvespre a Malaveïna, una sessió de jazz amb Ignasi Terraza Trio entre les vinyes
d’un paratge de somni. Un format,
asseguren, que ha arribat per quedar-se.
El pressupost és de 4,4 milions
d’euros, que cobreixen en un 35% la
taquilla, un 15% els patrocinis i un
6% o 7% els diners públics. La resta
va a compte de la Fundació.
VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
10% DESCOMPTE CLUB AVANTGUARDA

Krapp, ú
filmac

K

rapp, última grava
teatre de Samuel B
se’n va estrenar un
Joaquim Mallafré,
Coca, i a YouTube en corre un
per Harold Pinter. Cada any
Krapp fa un enregistrament
que ha estat la seva vida fins aq
té seixanta-nou anys, està fotu
sar-se les cintes i, esperonat p
última gravació. Del dia que
amor a aquella noia no en que
persones que estimava, tots
d’èxits, felicitats i llibertats ha
a penes surt de casa. És demo
Jo estic encara en una etap
ve de gust, moderadament
aquesta intenció vaig anar a
Minolta per veure unes quant
per 8. Als anys setanta, abans
del vídeo, la gent hi tenia mol
una mena de cartutxos de tr
havies filmat anaves a una bo
ficaven el cartutx en un paque
ven a la casa Kodak, que ves
Quinze dies després t’arribava
un sobre groc amb les lletres
naven, això del disseny, els d
mai la veies immediatament, p
un parament tan gran que els
temps i temps dins del sobre
havia algun esdeveniment fam
jector i la pantalla, si en tenie

Sembla en Lazarov!, e
recordant un realitza
televisió que feia ana
amunt i avall i mareja

mava el pare. Si no en sabia ga
va a ser el cas, li queia un xà
contrallum. O de cara al sol,
triangles iridescents. “Semb
renyaven, recordant un real
que feia anar la càmera amun
l’audiència, de vegades feia
sense voler.
De totes les il·lusions vanes
setanta (els tambors de deterg
mes, els xupa-xups amb un xi
bres sorpresa i els cotxes Aus
plona), el súper 8 va ser una d
inconsistents. “Preservarem l
tres fills”, deien els nostres pa
Però era tot tan primari i hav
pressa... M’imagino el Krapp d
mirar els seus súper 8 per, en a
rera pel·lícula bombant-ho to
a sortir fum de plàstic cremat
s’ha rostit un circuit. Treu un
vi: col·loca la pel·lícula, que s’e
va menjant la cinta blanca fin
de col·locar al carro els prime
sionats, pregant perquè el pro
gui i es perdin per sempre. El
passible. Quan finalment aco
la, la cinta no entra a la bobin
feta un manyoc. Ha d’aturar l
da! Esgotat, enlloc de comen
les il·lusions de la joventut, ple
la nevera i s’amorra a una cer

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 21081

TARIFA: 3695 €

E.G.M.: 102000

ÁREA: 579 CM² - 54%

SECCIÓN: NACIONAL

15 Marzo, 2018
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LA CRÒNICA

David
Castillo

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El cantant de rap mallorquí Valtonyc envoltat dels seus companys ahir a l’Antic Teatre del barri de Sant Pere ■ DANI CAJAL

“No callarem”
Q

uan vaig coincidir amb l’home
de teatre Joan Lluís Bozzo i el
músic Gerard Quintana a la porta de l’Antic Teatre de Barcelona, la
comparació –salvant les distàncies–
amb els anys setanta va ser inevitable. La pressió sobre l’Estat ha fet que
reaccioni a través del seu aparell econòmic, polític, judicial i policial. La repressió és a la vista i es multipliquen
els conflictes, les condemnes per bajanades i altres atemptats contra la
llibertat d’expressió. Per aquest motiu, la plataforma No Callarem va convocar ahir a l’Antic Teatre, al costat del
Palau de la Música, una roda de
premsa en què infinitat de col·lectius
van llegir manifestos que partien
d’una declaració de principis: “Davant
de fets com la ratificació per part del
Tribunal Suprem de la condemna de
l’Audiencia Nacional imposada al raper Valtònyc de tres anys i mig de
presó, la recent resolució pronunciada per l’Audiencia Nacional sobre el
cas Pablo Hasél, el segrest del llibre
Fariña per un jutge, la retirada de l’artista Santiago Sierra de la Fira Internacional d’Art Contemporani Arco i la
persecució a tuitaires, humoristes,
periodistes... No Callarem prepara
una sèrie d’accions.”
Ahir, en la convocatòria, aquest
cronista va poder veure, alineats darrere la taula de la roda de premsa, i
animant, aplaudint el cantant de rap
Valtonyc o llegint adhesions els esmentats, a més dels germans Fortuny
de la Dharma, Txarango, Za, Marinah
d’Ojos de Brujo, Cesk Freixas, Gemma
Humet, Pep Espelt (Konvent Zero), la
nord-americana Tory Sparks i Ekhi
(Delorean), entre molts altres. Valtonyc va insistir que no demanaria dis-

culpes ni es retractaria perquè la seva
intenció no era ferir ningú sinó expressar-se amb llibertat. Després va
manifestar que patia la incertesa de
no saber quan hauria d’entrar a complir la condemna de tres anys i mig ratificada. I amb to irònic hi va afegir: “A
partir d’ara enaltiré la corona i condemnaré el terrorisme”, per remarcar
que el gran perill és “caure en l’autocensura”. La plataforma No Callarem
—————————————————————————————————————————————

La poeta Aina Torres va citar
Montserrat Roig: “Les
paraules no es poden tancar
dins una gàbia, volen soles”
—————————————————————————————————————————————

va anunciar un concert sorpresa per
al mateix dimecres de Valtonyc a
Freedonia i tot un calendari d’activitats, que tindran el punt culminant la
setmana del 9 al 15 d’abril amb l’objectiu de recaptar fons “en defensa de
totes les encausades per la censura”.
En to combatiu i de festa, una de les
portaveus dels col·lectius de defensa
dels drets humans, Thais Bonilla, va
afirmar: “No callarem mentre hi hagi
una sola persona amenaçada a l’Estat
espanyol per expressar opinions a les
xarxes socials. No callarem mentre hi
hagi lleis per emmordassar-nos.”
També va accentuar que “la llibertat
d’expressió és clau per a la defensa
d’una societat democràtica. Però la
deriva mostrada per l’Estat espanyol
en els darrers temps posa en perill
aquest element bàsic de l’esperit crític”. També s’hi va sumar la poeta Aina Torres per tancar la seva intervenció amb una cita de la malaguanyada
Montserrat Roig: “Les paraules no es

poden tancar dins una gàbia. Volen
soles.”
Una de les constants denunciades
pels afectats és la necessitat de solidaritat davant la deriva autoritària
que ha manifestat la dreta espanyola
quan s’ha vist assetjada i ha contemplat atònita el perill de desintegració
que han intentat els independentistes
catalans. Si als anys setanta, la dreta
carpetovetònica va cedir, ni que fos en
aparença, el poder, l’actual s’ha vist
desbordada pels esdeveniments i en
l’actualitat s’està excedint en els cops,
singularment contra la llibertat de les
persones i la llibertat d’expressió, i
més quan s’ha sentit reforçada pels
organismes europeus i internacionals.
On arribarem? En un altre moment de
la nostra història, s’hauria sentit el soroll dels sabres; avui és una incògnita,
que anem descobrint cada dia amb el
deteriorament de les llibertats públiques. Pot anar un noi com Valtonyc a
la presó per una cançó d’un gènere
agressiu –però en el nostre país fins
ara inofensiu– com el rap? Ens hem
begut l’enteniment?
Ahir, un grapat de músics, gent del
teatre i escriptors van donar suport al
raper, però cal exigir, com van repetir
els implicats, una reforma del Codi
Penal que no posi mordasses a la llibertat d’expressió. “Què dirà Boadella
d’aquest cas flagrant?”, em pregunta
un excomponent d’Els Joglars... Qui
ho sap? Quaranta anys després del
cas La torna, es repeteixen les dinàmiques. Alguns dels protagonistes
com l’Albert han canviat de bàndol,
cosa que m’entristeix més enllà de les
seves opinions polítiques, legítimes,
respectables. Entre els llibertaris, se
sentiria més còmode. ■

TVE-L’informatiu
10-3-2018
Entrevista al director i compositor Antoni Ros Marbà amb motiu del concert que va
dirigir l’11 de març al Palau, al capdavant de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae.
El concert, titulat “Wagner & Brahms: per molts anys, mestre!”, estava emmarcat en la
proposta “Quatre vegades vint” que el Palau de la Música Catalana dedica a Antoni
Ros Marbà amb motiu del seu 80è aniversari.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/lentrevista-antoni-ros-marba/4519598/

