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lguien se sube al escenario, act~a y se convierte
en el pretexto para que
ellos hagany digan de las suyas. Edurne, Eva Hache, Jorge Javier y Jes~s V~zquezhan
apa~cadosus respectivos offcios para converLfrselos s~bados por la noche en los jueces
de ’Got Talent Espa~a’, el pro9rarna de cazatalentos de Telecinco. La presi6n sobre en
qui6n recae el peso del programa es como una pelota de
ping pong que cada uno arroja al campodel otro. Pero comciden en que decir ’no’ a personas con tanta flusi6n no ha
sido nadaf~cfl y -s~vo el ’acusado’ todos apuntan a Jorge
Javier comoeljuez m~s duro.

A

,LCbmo
habdisvividoIo de enmlarosen ’GotTalent’?
Edurne.Yo
siempre he sidojuzgada, nunca hab~a estado en
el otro lado y eso ha sido algo
basLante duro, pero este es un
pro~ramaen el que, apar~e de
juzg~r, te lo pasas bien. Es todo
un lujo tener los compafleros
que tengo.
,Hasidotu regreso
a la tele...
Edurne.Si. Tenfa muchas ganas y no podfa volver mejor.
En un programa de t~ento en
el que no me podfa sentir m~s
identificada.
,Yte hancargado
conla responsabilidadde quetd sabesmds
queellospotaquellode quett~
hasvividoIo mismo.
Edume.
Creenque s~, que soy la
que m~s se puede sentir iden
tificada, que s6 qu~ pueden
pensar, porque 1o he vivido y
s6 los nervios que se pasan.
Crees que es tu ~nica o tu ~tima oportunidad para conseguir tu sueflo y, por eso, a
la hora de juzgar y decir que
no, lo he p~sado fatal. A m~
nunca me ha gustado que me
dijeran que no, pero tambi~n
tienes que seI sincera contigo misma y no puedes pasar
a la gente porque te da pena.
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,LCbmo
os enterasteisde que
vosotros
deaislos elegidos
para
ser los juecesdel programa?
Jes~s.A rrff me ence~aron en
un de~pachoy el susto que me
]lev~ fue tela... Estaba todo
empapeladocon los carLetes de
’Got Talent’ y dije: "Uy, mira.
Pues lo vamosa hacer en Telecinco. Mira qu~ bomto". Me
cuentan el programay mesueltan: "Pero no te hemos contado lo mejor, queremos que
seas jurado, t~, Jorge Javier,
Edumey Eva Hache". "~,Jurado yo?". Mefui con un susto
enorme a mi casa y lo habl~
con mi m~ido. Siempre ha=
amable y tan
que es el de estar al lado del
concursante, entonces pens~: "~Por qu~ no puedo hacerlo?". Y comoa mi no hay reto
que se me ponga por delante ni piscma a la que no me
quiera tira¢, dije:
,/-Y ahoraqud?
Jesds.Siempreofa a los jurados con sus cosas: "Ay, Jes~s,
que yo no puedo". Y yo pen
saba: "Tarnpocoser~ tan dificfl. Qu~ pesados son. Qu~de
teatro que le echan...". Pues
que meperdonen todos los jurados. Tenian raz6n. Es muy
diffcfl mirar a la genre y decir
que no. A rn~, que mi psic61ogo siempre me dice que teng quetrabajar el no .Porque,
a diferencia de otros programas, aqui, si aprietas el
t6n, es para decir "no te quiero en el programa" y suena
una bocma que es como un
cazabombacdero. Y automiticamente el artista que est~
allf en el escenario d~ndolo
todo te busca con la mirada.
Y sientes que te dice: "Sigo,
aver al los otros no son tan
cabrones comotti".
,~Y cbmoIo hassobrellevado?
JesL~s. Jorge me ha ayudado
mucho en esa lucha interna.
Pensando que no pasa nada,
que cuantas veces me ban
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echado a mi de un casting y JorgeJavier. Es quenos hemos
mira d6nde estoy...
peleado per Beyonc6 muchas
.LYa os conociaistodos?
veces.
Edurne.Yoa Jesfls lo conocia ,~Cu~l es el problema?
de ’Operaci6n Triunfo’. Si me JorgeJavier. Quehay cosasque
lo llegan a decir hace unos afii~ me emocionan muchisimo y
que me ponen los pelos de pun
tos... Ha side una maravilla tenerlo a mi vera... Le tengo tan- ta, pere Beyonc@no es una de
to carifio. Me ha acompaflado ellas. A mi, Maria Delores Pradera cantando ’Habaneras de
en mementos tan importantes.
Jesds, Si, yo fui su presentador Cddiz’ en el Palau de la M~sien ’ST’. A Eva la conocia me- ca en Barcelona me pone munos. Y a Jorge, de los pasillos...
cho mis que ella, qu@quieres
JorgeJavier. Ahora en cambio que te diga.
sabemos lo que comemos, lo
Eva. gY no puedes vet las dos
que cenamos... [risas].
cosas?
Jorge Javier. Si yo tuviera que
Jesds. Nos mandamos mensajes: "gQu6 vas a cenar? gQu6 dar el Bal6n de Ors, ye lo tenvine te vas a...".
drfa super clam
JorgeJavier. [risas] Eso no, eso ~Eso,eso, ~.hahabidoactuacionesde Bal6nde Ors?
no lo cuentes.
Jes~s. Es que puntuamosla ca- Eva. Muchas. Las recuerdo y
lidad del vine que decidimos me vuelve a venir la emoci6n,
tanta que casi lloro. Las hay de
descorchamos seg0n come estemos ese dia. "gHoyqu@te vas pure sentimiento, de pura sena abrir?". "Yo, hey, un 7". "Hey saci6n... Y otras, absolutamenestoy fatal, mevoy al 10". Hala, te gnovedosas? [risas].
Jorge Javier. Es que hay mucho
al 10, VegaSicilia, dale.
~Vamos,queno tendrlais pro- talentoincomprendido, pero que
blema
enrepetirla experiencia... nos ha acabado conqmstando.
Jorge
Javier.Yo,si lo hicieraotra Habfa talentos rares pero que,
si los defendian con valent~a,
vez, seria m~sduro...
Todos. gM&aaas!?
yo decia: ’te lo compro’.
Eva. Yo eso no quiero verlo, te Jesds. Hemos aprendido mucho y hemos side muyjustos.
lo jure.
Jes~is. Yo he superado mi lirniEva. Yo creo que si. Nos hemos
acost~mbrado tanto a este trate de resistencia al ’no’.
JorgeJavier. Pues yo siento que bajo.... Querecluse nos han llamade de otros ’Got Talent’ del
he side bastante compasivo.
Jes~is. TOhas side elmalo, Jorge. mundo[risas].
Jorge Javier. No es cierto. No JorgeJavier. Del ’Got Talent’ de
soy tan male. A vet, las cosas IrOn[risas].
te gustan o no te gustan.
~LPero
os ha resultadotan fbcil
E~a. Es que somos cuatro y cada desdeel principio?
tins tenemos nuestros gustos y Jesds. E1 primer dia, cuandollevo.bamos seis horas grabando,
nuestros referentes y una forvine el regidor y nos dijo: "Muy
ma distinta de ver las cosas.
JorgeJavier. Yoes que creo que bien, muybien, pero ten@is que
si que hay gente que canta me- apretar el bot6n alguna vez, eh".
jor que yo, per ejemplo, Beyon- [risas] Nadie se atrevia de dec~, pero yo nunca iria aver un cir ’no’ el primers.
concierto suyo.
~.Notenfais pinganillo?
Jest~s.~Porqua?
Eva. No sabiamos nada. E1 trabajo de producci6n ha side inJorge Javier. Pues porque no.
Jes[is. A Beyonc~no se la teca.
creible porque nos tenian que
mantener al margende 500 perna queremos.
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sonas que estaban en el mismo
espacio que nosotros y que no
deb~amosver ni conocer porque,
asf, nuestra primera cara cuando llegaba alguien al escenario
era casi virginal.
JorgeJavier. E1 regidor se enfrentaba a cuatro grandes estrellas
de Telecinco y no tenia ningEn
reparo en echamos bronca cuando, de repente, ech~bamosa alguien en quien el programa tenia
puestas sus esperanzas: "iLPero
qu~ hab~is hecho?! Os 1o hab~is
ca~gado". Unas broncas... Daban
ganas de decir: "Oye, pues hazlo t9" [risas].
Fva. Yo siento un respeto enorme hacia todos los que se han
expuesto en carne viva.
/es~s. Bueno, en mi caso, hay uno
o dos con los que me cabre~...
Fva. Es verdad, pues siento un
respeto enorme hacia todos menos hacia esos dos... Pero, a los
demos, respeto m~odmo[risas].
~Qu~
es Io quern~sos ha gustado?
Edume.Pues, a rni, meha gustado
casi todo. Desde la magia -que
sE que Jestfs no es muyde magia [risas] al circo, la mtfsica...
Me encanta que la genre me so~prenda. Que me deje con la boca
abierta. La mt~sica me tira m~s,
es normal, pero he estado abierta a todo tipo de talento.
Eva. A mf me parece increible
que, a estas alturas de la vida,
haya tanta gente que no ha salido
antes en un programa de televisi6n, que hace cosas nunca vistas y que nos haya dejado con la
mandibula a ras del suelo. Yo he
estado todo el rato comoun buz6n. Tanto que, a veces, la cabeza no me daba para m6s.
Jorge Javier. Yosiempre iba pensando. "Bueno,ya est., ~,qu~ quer~is m~s? Se ha acabado, ya_.".
Y cuando iba a parar, aparecia
ese algo que era absolutamente fabuloso.
Eva. O fascmantemente horroroso [risas].
Jestis. O las lunas de Tannhauser,
o un androide de ’Blade Runner’
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que a 61 [sefialando a Jorge]
seguro que no le gusta nada.
JorseJavier. Es queno he visto ’Blade Runner’.
Eva. ~,De verdad?
Jor~eJavier. Pero no por nada,
eh. Tengo toda la vida para
verla [risas].
Eva. A mi, a Jorge, a veces,
me ban dado ganas de estrangularlo con mis propias
manos [risas].
~Bromas
aparte, Lha habido
gui6n o no?
Eva. Yo pensaba que nos
iban a controlar m~s o que
nos iban a dar un rol marcado a cada uno. Pero me sorprendi6 gustosamente con
que no, que nos han dejado ser sinceros con nuest~os gustos y nuestcos criterios y eso hace clue todo sea
verdad. Yo, por ejemplo, soy
muchode reivindicar lo friki.
Yo soy muy friki en muchas
cosas. Todos tenemos un friki dentro y gracias a esas rarezas hay unos momentos...
Somos muy bizarros en Espafia, eh.
~Dala sensaci6n
de quevuestra alineaci6nes perfecta,LIo
tuvisteis claro tambi~nvosotros cuando
visteis queerais
los elegidos?
Jestls. Yo, comote contaba,
dije que meIo iba a pensar...
Edumey Eva atin no estaban
en el grupo de presentadores de la cadena, pero yo de
confieso- dije: "Megusta la
idea, pero si est~ aqui Jorge.
Si dice ~1 tambi6n que sf, yo
digo que si. Lo que no quieroes que yo diga que sf, Jor~
ge diga que no, y que me va
y~is a buscar a alguien por
otros sitios. Me parece muy
interesante esta idea, pero
con los dos juntos".
Jorge Javier. Yo, en cambio,
me enter6 en un pasillo que
no lo iba a presentar. Y dije:
"Ah, qu~ bien". Y rue un descanso. Y luego medijeron que
iba a estar con Jesfls V~z-
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quez "Ah, pues muy bien,
tambi6n".
Eva. Todos pensamosque if)amos a presentar cuando nos
llamaron, y est~ muybien que
nos destruyan asi el curriculum [risas].
~LPreferiaisno presentar?
Jorge Javier. Cuando me dijeron tfl no lo presentas, pens6: "Ay mira, si va mal, asi
se lleva la hostia otro"[risas].
JesOs.Ou61xanquilidad.
Cierto.
Eva. Lo de no presentar era
una descanso falso. Habia
que estar sflper atentos. Yo
no he descansado nada. Tenia un dolor lumbar. Y luego, merendar: todos los dfas
pavo [risas].
~.Qui~nha Ilevado la batuta
del programa?
LJorge,Jes~s,
Eva...?
Edurne.Pues no te creas...
Cada uno ha tenido su lugar
y una percepci6n de las cosas diferente. Dondeyo, a lo
mejor, solo veo una actuaci6n
muy buena, rms compafleros
ven otro8 talentos_. Pero, musicalmente, si que es verdad
que he temdo un poco m~s de
responsabilidad, claro.
,LQui6n tiene un gusto m~s
raro de todos?
Edurne.Jorge Javier... Y Eva.
Yo es que soy muyfan de Jes~s [risas].
,LY qui~nde los cuatrotardaba mzisen decidirse?
JorgeJavier. Jestis. Llev~bamos siete horas grabando y
siempre esperando a Jesfls.
"Venga,pulsa ya el bot6n rojo.
~Qu@m~s quieres vet?". Pero
es cierto que, ahi, de repente encontrAbamos alguna actuaci6n estupenda.
,LY no ha habidobandos?
Eva. Si que habia un poquito
de divisi6n en la mesa, pero
era bastante giratoria.
Jorze Javier, Yo pienso que se
marcaron dos lineas.... Eva y
yo, JesUs y Edurne. Y lo demis, lo tendr~s que ver. []
PorLuis Nemolato
Fotos:PedroPemia
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El silenci ancestral del
japonès Hiroshi Sugimoto

01

La Fundació Mapfre exposa 41 obres de l’artista
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

“Com a fotògraf em passo quatre o
cinc hores cada dia dins la càmera
fosca, quatre o cinc dies a la setmana. La meitat de la meva vida l’he
passada a les fosques. Aquesta black
box és la meva vida”, diu l’artista japonès Hiroshi Sugimoto per justificar el títol que ha posat a l’exposició que la Fundació Mapfre a Barcelona li dedica a partir de demà, Hiroshi Sugimoto. Black box, formada
per 41 peces de cinc sèries fotogràfiques. “Faig servir la meva càmera
com una màquina del temps. Puc viatjar al passat i al futur, però torno
més als meus orígens i als dels éssers
humans”, explica Sugimoto. Les seves peces regiren nocions com el
que és real i el que és fals, amb retrats de personatges històrics com
Lenin, Fidel Castro, Caterina d’Aragó i Enric VIII fets amb ninots de cera i amb fotografies dels diorames
amb animals dissecats del Museu
d’Història Natural de Nova York.
Les fotografies de Sugimoto també juguen amb la importància del
pas del temps, com en el cas de les
imatges obtingudes sense càmera,
només registrant els efectes de descàrregues elèctriques damunt els
negatius fotogràfics. El temps torna
a ser un element crucial en un seguit
de cinemes retratats obrint l’obturador de la càmera al començament

de la pel·lícula i tancant-lo al final.
“Sóc una mica necròfil –fa broma
l’artista–, perquè la mort ens permet capturar un moment congelat,
com els meus diorames i els retrats
de cera. La pintura se solia fer servir
com una manera d’aconseguir records, i la fotografia també és una
manera de congelar-los”. Amb tot,
en el cas de la sèrie dels cinemes, el
comissari de la mostra, Philip Larratt-Smith, posa l’accent en l’afany
experimental de l’artista i en les noves visions que posa al davant dels
espectadors. “El dispositiu d’aquesta sèrie és molt senzill i va aconseguir crear una realitat completament nova”, diu Larratt-Smith.

Visionari
“Faig servir la
càmera com
una màquina
del temps”,
diu Hiroshi
Sugimoto

02

Per què els humans són humans

El fet que les imatges de Sugimoto
siguin en blanc i negre i que estiguin
realitzades amb tècniques molt artesanals marca distàncies respecte
a la realitat més immediata. “Amb
l’art vull investigar la qüestió eterna de per què els humans són humans i per què són els únics que tenen consciència”, explica Sugimoto, que va iniciar la seva carrera en
l’art conceptual.
Pel que fa a la quietud que es desprèn dels seus treballs, assegura que
no és la seva intenció que siguin tan
calmades: “Tenen un silenci molt
profund que és també tranquil·litat.
Però no tinc cap intenció que les
meves imatges siguin serenes i tranquil·les. No tinc una explicació per a

01. Autocine
d’Union City,
Union City
(1993).
02. Llops
d’Alaska
(1994).
HIROSHI SUGIMOTO

això”. Amb tot, segons l’artista,
“aquestes qualitats eleven la nostra
ment cap a un altre lloc, són imatges
que compartim amb els nostres ancestres”. La mostra és la primera de
Sugimoto a Barcelona i es pot veure com una petita retrospectiva.
L’artista ha aprofitat els dies que es-

tà passant a la ciutat per fotografiar el Liceu, el Palau de la Música, la
catedral i Santa Maria del Mar, ja
que té damunt la taula el projecte
d’una nova sèrie sobre uns monjos
japonesos del segle XVII que van
travessar la península Ibèrica des de
Lisboa fins a Barcelona.e

La Fundació Foto Colectania es reinventa i creix en ambició
gramació pròpia. La innovació més
destacada de la nova etapa de FunBARCELONA
dació Foto Colectania, entitat que
va començar a caminar fa catorze
La Fundació Foto Colectania torna anys, serà que a partir del 2016 toa transformar-se. La nova seu de ta l’activitat de cada any estarà aglul’entitat, al número 14 del passeig de tinada sota un mateix paraigua. La
Picasso de Barcelona, no obrirà les temàtica que regirà les exposicions
portes fins a finals d’any, però hi tre- del 2016, els visionats de portfolis,
balla amb la voluntat d’engegar una els simposis, les trobades, els tallers
nova etapa i d’innovar. Ja és una de pedagògics i les projeccions de
les institucions privades de referèn- pel·lícules donarà una resposta poscia a la ciutat per les seves exposi- sible a l’interrogant Però, ¿què és la
cions de fotografia contemporània i fotografia?
ara vol convertir-se en un “un cen“La fotografia ha canviat radicaltre orientat al pensament a l’entorn ment i hem de convertir-nos en una
de la imatge”, diu Mario Rotllant, el plataforma d’acollida per als experts
president de la fundació.
i esdevenir un centre dedicat al llenEls canvis es produiran tant en la guatge de la imatge”, explica el direcprogramació, amb nous programes tor de la fundació, Pepe Font de Mopúblics, com en la xarxa, amb una ra. “La fotografia sempre ha sigut un
nova web que serà llançada durant mitjà difícil d’ubicar, va canviant de
el mes vinent i amb la qual es vol di- significat segons els contextos”, subfondre internacionalment la ratlla la directora artística de la inscol·lecció de la fundació. Els fons titució, Irene Mendoza.
que atresora estan formats per
Foto Colectania, que inicia aques3.000 fotografies d’autors espa- ta nova etapa amb dos nous patrocinyols i portuguesos fetes a partir nadors –la Fundació Banc Sabadell
dels anys 50 i un miler més de l’ar- i la Fundació Damm–, ja té disponiPALAU
DE LA
MUSICA
CATALANA
xiu
del fotògraf
Paco
Gómez. A
més, ble el programa online Done 2016, el

terpreta una imatge. Tota fotografia
és un enigma, en cartell del 3 de març
al 21 de maig, portarà a Barcelona
una selecció de les fotografies anònimes i amateurs que un dels degans de
la història de la fotografia, Michel
Frizot, ha trobat durant dècades en
mercats de segona mà.

A.R.T.

Una exposició de Vivian Maier

New York
Public Library
(cap al 1952),
de Vivian
Maier. FUNDACIÓ
FOTO COLECTANIA

ar la fotografia com a dada, com a objecte, com a narració i com un espai.
Les tres exposicions que s’hi podran
veure en els pròxims mesos faran
que els espectadors es replantegin el
concepte d’autoria en el camp de la
fotografia, la diversitat de mirades

La segona mostra, Vivian Maier. In
her own hands (del 6 de juny a l’11 de
setembre), s’ha convertit en un esdeveniment mundial per les diverses ciutats on s’ha pogut veure i perquè ha sacsejat els discursos de la
història de la fotografia. ¿Com s’hi
ha d’incloure el llegat de Vivian Maier, que va morir el 2009 sense haver difós el seu treball? Aquesta fotògrafa va treballar de mainadera
sobretot a Nova York i Chicago i la
seva obra va ser descoberta perquè
una part del seu arxiu va sortir a
subhasta el 2007 a Chicago i un altre fotògraf la va adquirir. Finalment, la mostra col·lectiva Qui és el
fotògraf avui? (de l’octubre al gener
de 2017) reunirà obres d’artistes
que aborden temàtiques relaciona-
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33 Hiroshi Sugimoto posa al costat d’una de les fotografies de la sèrie ‘Dioramas’, ahir, a la Fundació Mapfre.

PRIMERA GRAN RETROSPECTIVA A ESPANYA

La bellesa conceptual de
Sugimoto omple la Mapfre
3 La fundació reuneix 41 fotos de les cinc grans sèries de l’artista japonès
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

C

onceptual, artesanal, bella i profundament filosòfica. Així és l’obra d’Hiroshi Sugimoto (Tòquio,
1948), un dels grans autors contemporanis i un dels fotògrafs més prestigiosos de l’escena actual. Un creador que afirma que no va néixer sent
artista, sinó que es va convertir en
artista després de veure una exposició sobre conceptualisme i minimalisme a Nova York, el 1974. I un creador que assegura que la raó de ser
del seu art resideix a «indagar sobre
l’eterna pregunta», que no és una altra que l’origen de la humanitat.
Part del resultat de la seva recerca,
41 fotografies, omple les parets de la
casa Garriga i Nogués de la Fundació Mapfre en la que és la primera
gran exposició de l’obra de l’artista
a Espanya.
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La mostra, amb aires de retrospectiva, reuneix una selecció de fotografies de les seves cinc grans sèries
–Seascapes, Portraits, Theaters, Dioramas i Lightning fields– realitzades
durant les últimes quatre dècades.
Treballs en què la idea del temps i la
seva incommensurabilitat són presents, així com la il·lusió i la percepció de la realitat. «No importa com
de fals sigui un tema, una vegada
fotografiat és com si fos real», sosté.
No menteix. N’hi ha prou de mirar
els impossibles retrats d’Enric VIII
i les seves sis esposes de la sèrie Portraits. Malgrat el seu accentuat realisme, són fotografies de les figures de cera del museu Madame Tussauds de Londres.
Tampoc falta a la veritat quan
afirma que la «fotografia és una màquina del temps» que li permet «volar cap al passat». Ho mostren els
seus Dioramas o els seus Seascapes.

«No importa com
de fals sigui un tema,
una vegada fotografiat
és com si fos real»,
sosté el creador
Els primers són instantànies de paisatges prehistòrics enganyosament
reals realitzades amb animals dissecats del Museu d’Història Natural de Nova York. Els segons són vistes del primigeni horitzó marítim.
«Passat i present, ficció i realitat, vida i mort... són les tensions que defineixen l’art de Sugimoto», apunta
Philip Larratt-Smith, comissari de
la mostra.
Sense oblidar la pàtina de perfecció i bellesa que banyen el seu conceptualisme, així com el seu «virtu-

osisme sense límits amb la càmera
i la seva mestria en la impressió».
El seu és un treball completament
artesanal, tan artesanal que Sugimoto està disposat a fer-se les seves
pel·lícules i els papers d’impressió
si la qualitat d’aquests materials segueix minvant: «El món avança tecnològicament i jo retrocedeixo tecnològicament. Lluito per mantenir
la part manual», declara alhora que
esmenta el pioner Fox Talbot i apunta que només la carència de bon material podria parar la seva feina.
EL LICEU I LA CATEDRAL / Les cinc sèries

segueixen en marxa i altres apunten
a l’horitzó, com el projecte sobre els
monjos japonesos que al segle XVII
van arribar a la Península per Lisboa
i en van sortir per Barcelona. D’aquí
les visites aquests dies al Liceu, el Palau de la Música i la Catedral, entre
altres llocs de la ciutat. H
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CITA AL PALAU DE LA MÚSICA
JOAN PUIG

–La veig molt lorquiana. Duérmete, sobre l’opi del poble: millor que t’adormis i no vegis res. I Sí se puede: volia
que hi sortís la banda sonora que havia escollit el poble.
–Sí se puede. ¿No va pensar: «Ara em
penjaran el cartellet de Podem»?
–No, jo expreso moltes coses cantant
i no sé amb quin partit polític he de
fer-ho. El missatge és que aquesta
gent que han desnonat té força per
tirar endavant.
–Si Domus no arribés a la gent, al poble, ¿seria un fracàs?
–No, si el meu triomf o fracàs ha de
dependre d’això, estic massa venuda.
–¿És un disc de música popular?
–La música la faig per a tothom, i si
un intel·lectual o un supermúsic volen rascar, que hi trobin alguna cosa. Jo no vull discursos. El discurs
pot enganyar, hi ha gent que en sap
d’això.
–Fa uns dies, Nacho Vegas es va burlar al Palau del banc que patrocinava
el seu concert, en què cantava contra els desnonaments. ¿En quines
situacions es pot trobar defensant
un disc d’aquest tema?
–És que a Domus, si m’ho miro, em
puc oblidar dels desnonaments. És
com Gallo rojo, gallo negro, que parla de les relacions de poder que han
existit sempre. M’interessa més això
que les coses concretes.
–Si es posiciona se li exigirà més i l’hi
buscaran contradiccions.
–Sí, ja hi penso en això. Per exemple,
els preus de les entrades: poso un límit. Però hi ha coses que se t’escapen: qui patrocina tal festival. Abans
no havia caigut en aquestes coses
perquè el que jo fes no tenia importància. He de començar a pensar què
significa cada moviment que faig. I
de política no n’he de parlar. ¡Tant
de bo només parlessin de les coses
els que en saben! H

POLIFACÈTICA
3 Cantant, compositora,

multiinstrumentista i
també actriu. Sílvia Pérez
Cruz protagonitza Cerca
de tu casa, pel·lícula
d’Eduard Cortés que
s’estrenarà al maig.

33 Al Poblenou 8 Luis Eduardo Aute, durant una visita recent a Barcelona.

L’essència d’Aute
El cantautor obre avui el Guitar BCN amb el recital antològic del seu
‘Gira luna’ i amb Estopa, Poveda i Els Amics de les Arts de convidats
J. B.
BARCELONA

El novembre del 1966, Luis Eduardo Aute va entrar a l’estudi per gravar les quatre peces que integraven els seus dos primers discos senzills, i la proximitat d’aquest 50è
aniversari inspira aquest Gira luna que, carregant amb un repertori antològic, avui el porta al Palau de la Música (21.00 hores) per
obrir la nova edició del festival
Guitar BCN. «Com que cada vegada me’n demanaven més quan feia un recital amb les meves cançons més conegudes, vaig pensar
que aquesta és l’ocasió adequada», explica a aquest diari el trobador, que comptarà amb tres convidats, Estopa, Miguel Poveda i Els
Amics de les Arts.
Artistes que van prendre part
l’any passat en el disc d’homenatge Giralunas, portant al seu territori composicions com Una de dos,
en el cas d’Estopa («la més rockera
que hagin cantat mai», se sorprèn
el cantautor), i Las cuatro y diez, convertida en Les quatre i deu pels Amics
de les Arts. «Molt bonica i original,
i amb una bona traducció que han
fet ells mateixos», elogia Aute.
A Giralunas, el disc, prenen part
artistes d’una generació posterior a la d’Aute, com Xoel López, Soleá Morente, Enric Montefusco (exlíder de Standstill) i Rozalén. «La
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majoria diuen que van créixer amb
les meves cançons perquè els seus
pares els hi posaven», explica el cantautor, que va posar dues condicions: que l’acostament a la seva obra
«fos de veritat, per afecte a les cançons i no per motius de màrqueting», i que no hi hagués duos. «Ara
fins i tot Ortega y Gasset està fent
duets», ironitza.
El punt de vista extern sembla
haver pres un cert protagonisme en
aquesta etapa del cantautor, ja que

«Immersos en
el tot, perdem la
perspectiva de
l’essencial, l’arbre
del coneixement»
va parlar amb els seus amics perquè
«seleccionessin les seves cançons
més significatives» de cara a aquesta gira. En van sortir unes quaranta que es van quedar en «32 o 33»,
explica. Les aborda a partir de les
versions registrades a la seva trilogia d’Auterretratos (2003-2009), amb
producció de Toni Carmona i arranjaments, per tant, una mica modificats, de sabors jazzístics. «Encara que no arribo a les diversions de
Dylan, que ja no les reconeix ni ell
mateix», diu en broma. El reperto-

ri inclou peces que fa temps que
no interpreta, com Todo es mentira
i Cine, cine, i els clàssics, amb Al alba, que des de fa un temps canta a
cappella. «La sento molt viva, no se
m’ha envellit, i m’agrada cantarla», assegura.

Nou disc en camí
Entre el disc d’homenatge i la gira
d’aniversari, podria semblar que
Aute ha congelat la seva producció de cançons, però no és així: fa
temps que cuina un nou disc «que
tot apunta que serà doble» i que espera que estigui llest a finals d’any.
Es tracta d’un treball que desprèn
«una miqueta més de llum» que les
seves tres obres anteriors, la «trilogia
de cançons d’amor i destrucció».
El seu títol provisional és El bosque no deja ver el árbol. «Estem immersos en el tot i perdem la perspectiva de l’essencial, l’arbre de la
vida, del coneixement. Hi ha un soroll terrible que ens distancia del
que ha de ser el sentit de la vida»,
reflexiona Aute, d’un escepticisme natural que es dirigeix també a
l’arena política, terreny on troba a
faltar més debat i propostes al voltant de la cultura, tant en els partits clàssics com en els nous. «No sé
quina regeneració pot haver-hi si
no hi ha una regeneració cultural»,
es lamenta. H
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El fotògraf japonès Hiroshi Sugimoto porta les seves imatges silencioses a la
Fundació Mapfre de Barcelona en la seva primera mostra retrospectiva a l’Estat

El sublim conceptual
Montse Frisach
BARCELONA

És contradictori ser un
artista conceptual i buscar la idea del sublim? El
segle XVIII i sobretot en el
romanticisme, el sublim
buscava l’èxtasi de l’espectador i que a través de l’art
l’ànima s’elevés fins a les
cotes més altes. En ple segle XXI, el gran fotògraf japonès Hiroshi Sugimoto
(Tòquio, 1948) té una
gran càrrega conceptual
però les seves obres no estan tan lluny estèticament
del sublim dels romàntics.
En els seus meravellosos paisatges marins en
blanc i negre, la vista de
l’espectador s’atura silenciosament en l’horitzó.
“És un sublim contemporani. Una idea de perfecció
mínima, que eleva la nostra ment cap a un altre
lloc”, diu Philip LarrattSmith, comissari de Black
Box, la primera retrospectiva de Sugimoto a l’Estat
espanyol, que s’obre demà
a la seu barcelonina de la
Fundació Mapfre. Nou
d’aquests horitzons infinits de Sugimoto s’han
instal·lat a la primera sala
de l’exposició, il·luminats
tènuement. Són paisatges
gairebé abstractes, amb
iridescències de la pintura
de Mark Rothko. Un espai
pur de contemplació.
El mateix Sugimoto
–un home afable i gens
pagat de si mateix, com
passa sovint en els artistes realment grans– reconeix la qualitat silenciosa
de la seva obra: “No tinc la
intenció que les meves
obres siguin silencioses
però és cert que són serenes i tranquil·les. No ho
faig expressament.”
Sugimoto va arribar
des del Japó a la Nova
York dels anys setanta
per estudiar fotografia.
“No sabia ben bé què faria

Hiroshi Sugimoto, entre els seus retrats (en cera) de l’emperador Hirohito i Fidel Castro. A sota, un dels seus paisatges marins ■ ELISABET MAGRE / H. SUGIMOTO

amb la meva vida. A Nova
York vaig descobrir el minimalisme i allò conceptual –recorda–. I així vaig
trobar el meu camp d’activitat.” També li va quedar clar quin acabaria
sent el tema principal de
la seva obra: “Volia investigar quin és l’origen de la
consciència humana.” I
també, el pas del temps:
com es pot modular o simplement, aturar.
Així, el fotògraf treballa
sempre en sèries obertes
en el temps i “que mentre
visqui no estan tancades”.
La mostra abraça quatre
dècades de treball, amb 41
obres de cinc sèries diferents. Els ja esmentats
paisatges marins (potser
la seva sèrie més cèlebre)
“connecten amb escenes
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que potser els nostres ancestres primitius haurien
pogut reconèixer”. Això sí,
ells ho veien en color.
Els retrats són ben conceptuals, malgrat la seva
factura clàssica. Sugimoto pren figures de
personatges històrics i
actuals del museu de
cera de Madame Tussauds de Londres i les
tracta com retratats
de carn i ossos. Tenim Enric VIII i les
seves sis esposes, el
papa Joan Pau II,
Fidel Castro, Lenin... Tots, en un
fons negre, semblen reals,
qüestionant la percepció
de l’espectador.
La sèrie Teatres està
presa en sales de cinema,
mentre es projecta un

llargmetratge, amb l’obturador obert en tot moment. El resultat és una
intensa llum blanca a la
pantalla. La sèrie Diorames aprofita els diorames

del Museu d’Història Natural de Nova
York que recreen paisatges amb fauna de l’època
prehistòrica. Sugimoto

torna a fer de “màquina
del temps que viatja cap al
passat”. El fotògraf també
juga amb els jocs de percepció a la sèrie Camp de
llamps, en què registra els
efectes de descàrregues
elèctriques en els
negatius fotogràfics. Un mètode
que van utilitzar
els pioners de la fotografia com William Fox Talbot, a
qui Sugimoto admira especialment.
Sugimoto és un
ferm defensor de les
tècniques artesanals
de la fotografia. Cap de
les seves fotos és digital
i ni pensar-ho que ho sigui.
Però es mostra preocupat
que cada cop li sigui més
difícil trobar material ade-

quat per realitzar les seves
obres:“Tinc dificultats per
aconseguir pel·lícula, el
paper on imprimeixo cada
cop té menys qualitat. Potser arribarà un punt en
què hauré de fabricar la
meva pròpia pel·lícula. De
fet, ja barrejo jo mateix els
components químics.”
A Barcelona Sugimoto
ha aprofitat per visitar el
Liceu, el Palau de la Música, la catedral i Santa Maria del Mar per agafar
idees de cara a noves sèries. “La fotografia és una
manera de congelar els records”, conclou. ■
✱

Black Box. Hiroshi Sugimoto. FUNDACIÓ MAPFRE.
DIPUTACIÓ, 250.
DEL 9/2 AL 8/5
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E N T R E V I STA
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A

mb totes les entrades
venudes, el Palau de
la Música acull
aquesta nit (21 h) el
concert inaugural
d’una nova edició del festival Gui
tar BCN. La cosa remarcable, en
aquest cas, no és tant el sold out si
nó que el responsable de la bona
nova per als organitzadors sigui
Luis Eduardo Aute, cantautor
d’indiscutible nivell artístic però
no sempre amb força a la taquilla.
Potser una de les raons afegides
per aquesta circumstància és el ca
ràcter excepcional de la vetllada:
Aute oferirà una amplíssima anto
logia del seu cançoner on es pres
suposa que no faltaran Al alba,
Slowly,Pasabaporaquí,Rosasenel
mar, La belleza, Sin tu latido, Una
de dos, Las cuatro y diez, De alguna
manera o Alevosía.
L’espectacle, que se subtitula De
la luz y la sombra i va començar fa
dos mesos a Càceres, s’obrirà amb
la projecció d’un migmetratge
d’animació, Vincent y el giraluna,
dibuixat, musicat i dirigit pel ma
teix autor. Durant el dilatat recital,
Aute (Manila, 1943) estarà acom
panyat pel seu habitual grup d’ins
trumentistes i hi participaran al
guns convidats d’excepció, com
Estopa, Miguel Poveda o Els
Amics de les Arts.
Projectar una pel∙lícula abans
del concert és arriscat?
Enlagiraanteriorvaigferunacosa
semblant i va funcionar molt bé. I
aquesta vegada, quan la meva
companyia discogràfica va decidir
treure un disc, Giraluna, en què al
guns músics m’homenatgen can
tant cançons meves, em va dema
nar que fes duets amb ells. Jo vaig
dir que no, però a canvi els vaig
proposar retre el meu particular
homenatge a aquests admiradors
en forma de pel∙lícula, que serà el
que es pot veure en el migmetratge
que precedeix el recital pròpia
ment dit. M’interessa veure la re
acció del públic, i el veig aplaudir
un parell de cops. Està molt bé.
Com es planteja una vetllada
que es podria allargassar fins a
tres hores?
A part de la pel∙lícula, l’únic prota
gonista són les cançons, amb una
posadaenescenamoltsimpleiuna
selecció més significativa de cin
quanta anys de cançons. Aquesta
llista no l’he feta jo, la vaig dema

“Sóc escèptic; tinc poca fe
en els meus congèneres”
Luis Eduardo Aute, cantautor, obre avui el Guitar BCN al Palau de la Música

de la humanitat tingui més diners
que tota la resta. I això no pot con
tinuar així, cal planificar aquesta
arbitrarietat financera.
Traslladat a una realitat més
petita, això passaria per...
La veritat és que no ho sé.
A Madrid ha notat algun
canvi?
Sincerament, quan sóc aquí visc a
casa meva molt aïllat, no surto ni a
la cantonada a comprar tabac. De
ve ritat. Tinc 72 anys, tinc moltíssi
mes coses pendents de fer, i per mi
el temps ara és vital, no el puc des
aprofitar.
Què té entre mans, musical
ment?
Un disc que havia de sortir l’any
passat però que es va endarrerir
EL RECITAL

El concert repassarà el
més conegut de la seva
carrera, amb convidats
com ara Estopa
LA CONJUNTURA POLÍTICA

“Els que dirigeixen
aquest model liberal ja
no són capitalistes sinó
senyors neofeudals”

Aute al seu taller de Madrid en una imatge de finals de gener passat

nar a una sèrie d’amics, que van
treballar sobre més de 400 can
çons i n’han tret unes quaranta.
Lesseleccionsdelsmeusamicsco
incidien.
El que sí que deu haver
comprovat és que unes quantes
cançons seves, escrites fa molts
anys, són perfectament actuals,
no?
Sí, n’hi ha bastantes que les podria
haver escrit ahir mateix. I llavors
penso que el món ja és així des
que es va originar, i que Caín va
matar Abel per enveges, i que
arrosseguem aquest conflicte
de contraris permanentment.
L’ésser humà no té solució i l’únic
que es pot fer és suportarho de
la millor manera possible i enfron
tarse als monstres que et van
sortint, tant personals com també
col∙lectius. I assumir, això sí,

que l’ésser humà té poca solució.
Quin títol hauria posat, per
exemple, a les trobades que va
tenirelReiambelslíderspolítics
per veure qui es decidia a inten
tar formar govern?
Allà no hi ha música, només soroll.
És optimista, en aquest mo
ment de la diguemne conjuntu
ra política?
La política és necessària per con
viure, però una cosa és la política i
una altra els polítics. Em fa la sen
sacióqueaquestsestanmésprepa
rats per crear problemes que per
resoldre’n. Ens podríem portar
tots bastant millor sense la presèn
cia d’alguns d’ells. Hi ha un embo
lic creat per la burocràcia política.
Aquesta situació li motiva al
gun tipus de pessimisme?
Pessimisme no, escepticisme sí.
Pessimisme seria aixecar la ban

El trompetista Ibrahim Maalouf homenatja l’egípcia Um Khultum

Maalouf també és un músic

E. LINÉS
Barcelona

La presència en la programació
del Banc Sabadell Festival del
Mil∙lenni d’Ibrahim Maalouf
(avui al teatre Apolo, 21 h) és un
petit luxe que l’aficionat al jazz i a
les músiques d’arrel no hauria de
desaprofitar. A més d’estrenarse
al festival, presentarà exclusiva
ment el contingut
del seu àlbum
PALAU
DE LA MUSICA
CATALANA

nebot de l’escriptor Amin Maa
louf (premi Príncep d’Astúries
2010), Ibrahim és un músic de
Beirut de 35 anys amb un currícu
lum espectacular que comprèn la
música clàssica, el pop en tota la
seva varietat (Lhasa de Sela, Art
hur H., Sting, Vincent Segal), les
bandes sonores de pel∙lícules, les
músiques mestisses (Amadou &
Mariam, Ángel Parra) i, lògica
ment, el jazz. A l’altra banda del

SANDRA JABALERA / EFE

dera blanca i dir “em rendeixo”;
escepticisme és anar caminant
però amb poca fe en els teus con
gèneres.
La seva solució real, sent prag
màtic, per on passaria?
Bé, també cal dir que el que passa
aquí és reflex d’una cosa que passa
a nivell europeu, que és un model
que està asfixiat, un model neoli
beral en què estem veient les con
seqüències d’una desigualtat cada
vegadamésgran,ambrefugiatsfu
gint de les bombes, una superpo
blació, el món és cada vegada més
petit, i crec que aquest llibertaris
me econòmic ha de tocar fons. Els
que dirigeixen aquest model libe
ral ja no són capitalistes sinó de fet
uns senyors neofeudals amb noms
i cognoms que compren i venen el
que els produeix beneficis. És un
abús contra la raó que l’u per cent

ha estat sempre una referència”.
Molt cotitzat en els diferents
circuits musicals de França i dels
països àrabs, on actua amb assi
duïtat, “excepte on ara mateix hi
ha guerra; no he tingut mai pro
blemes”, assegura. Maalouf va
sorprendre l’aficionat a finals del
2015 quan pràcticament va publi
car de manera simultània dos dis
cos de contingut i enfocament

El jazzista
francolibanès debuta
al Festival del
Mil∙lenni amb una obra

per no coincidir amb aquell àlbum
d’homenatge. Sortirà abans d’aca
bar l’any i es titula provisional
ment El bosque no deja ver el árbol.
Vostè com a artista s’ha sentit
privilegiat, com si estigués vi
vint en una bombolla?
És que no tinc aquesta consciència
de creador; viure per mi és fer el
que faig, escrivint, pintant, fent fo
tos, filmant. Tampoc no en dic fei
na, tot i que privilegiat sí que ho
sóc, perquè visc del que m’agrada
fer i del que considero que és la
meva vida. No seria la meva vida si
no estigués immers en aquests
somnis i deliris.
Sempre ha sabut que aquests
somnis servien per a alguna
cosa?
Hi ha gent que m’escriu i em con
fessa que alguna de les meves can
çons els han ajudat a viure, a sortir
d’un forat, d’un atzucac... quan lle
geixo això ja em trobo satisfet.
Llegir això el sorprèn?
En un primer moment, no m’ho
crec mai, no crec que tingui aques
ta capacitat, l’hi asseguro.c

dictiva en què es donen la mà
electrònica, jazz i rítmica pop, i
fins i tot inclou a un cover de Bey
oncé. Al concert d’avui el músic
establert a París només ferirà
el primer dels dos àlbums. “Són
dos discos molt diferents, i per
això faig gires diferents amb
músics diferents per a cadascun.
Són obres que a mi m’exigeix
en diferents tipus d’energia, i
per això no els puc barrejar en
viu”, explica.
“Escolto constantment tota
mena de música, des de clàssica
fins a tradicional, però en l’àmbit
del jazz és indiscutible que la me
va màxima influència ha estat la
de Miles Davis, i especialment el

A
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Daniïl Trífonov es lesiona
la mà i cancel∙la recitals

UDEIX L’EXPERIÈNCIA

Vadim Kholodenko el substitueix dilluns a Ibercamera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona
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El pianista rus Daniïl Trífonov
s’ha vist obligat a cancel∙lar els
seus concerts programats per a
aquests dies a Gènova, Barcelo
na i Lisboa a causa d’una lesió al
canell. L’aclamat intèrpret va
tenir una caiguda divendres a
Hamburg, durant una sessió fo
togràfica, amb conseqüències a
la mà dreta, però va tirar enda
vant el recital de diumenge al
Wigmore Hall de Londres. La
seva actuació va deixar molt sa
tisfet el públic, però a la sortida
se’n va anar directe a veure un
metge, que li va prescriure, es
candalitzat, un repòs d’al
menys onze dies. Contusió amb
inflamació del canell. Prou de
tocar.
Ibercamera ha buscat ràpi
dament un digne substitut del
talentós Trífonov per al recital
de dilluns vinent, dia 22, al Pa
lau de la Música: serà l’ucraïnès
Vadim Kholodenko, que amb
29 anys és un dels més notables
intèrprets de les sonata de
Rakhmàninov. “Agraïm enor
mement a Vadim Kholodenko
que hagi acceptat la nostra invi
tació per actuar el mateix dia i
amb la Sonata núm. 1 ja prevista
al programa”, manifestava ahir
la promotora en un comunicat.
La sorpresa majúscula se la
va emportar, en tot cas, el pú
blic del Wigmore Hall quan va
comprovar que Trífonov havia
estat tocant amb la mà dreta
enfundada en una bena ortopè
dica. Acabat d’aterrar a Lon
dres, el dia abans, la lesió a què
no havia volgut donar impor
tància el tenia ben masegat.
L’artista de 24 anys va anar a

El pianista rus va
arribar a tocar al
Wigmore Hall amb
bena ortopèdica, però
el metge ha dit prou
urgències, on es va comprovar
que no tenia cap os trencat. Els
arguments per no cancel∙lar
anaven en augment. No hi ha
via res que l’aturés davant
l’ocasió de tocar a quatre mans
amb el seu professor, el peda
gog armenioamericà Sergei Ba
bayan, amb qui interpretaria
les Danses hongareses de
Brahms o la Fantasia en fa me
nor de Schubert.
Un cop acabat el concert en
aquestes circumstàncies, el
mateix Daniïl Trífonov comen
taria als visitants que per no
forçar tant el canell lesionat ha
via intercanviat alguns dels
passatges més exigents amb
Babayan, cosa que ningú no va
semblar advertir. Com a colofó,
el considerat hereu de la tradi
ció pianística russa va interpre
tar precisament les primeres
dues sonates de Rakhmàninov,
que van ser “per morirse”, se

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ERICA WORTH / PIANIST MAGAZINE UK

Trífonov va tocar amb canellera diumenge, al Wigmore Hall

Del Txaikovski al Van Cliburn
] Ibercamera substitueix dilluns un rus, Trífonov, gua

nyador del concurs Txaikovski 2011, per un ucraïnès,
Kholodenko, guanyador l’any 2013 del Van Cliburn, l’equi
valent als EUA. El texà Harvey Lavan Van Cliburn va ser,
curiosament, el primer pianista a guanyar el concurs Txai
kovski a Moscou, l’any 1958, cosa que va causar commoció
en plena guerra freda. Josep Maria Prat és conscient de la
dada –“Van haver de demanarli permís a Khrusxev per
donarl’hi”–, però el seu motiu per escollir ara el jove pia
nista ucraïnès és que mantindrà amunt la Sonata núm. 1 de
Rakhmàninov. Kholodenko (Kíev, 1986) tenia 18 anys
quan es va endur el
3r premi del Maria
Canals. Després va
marxar a estudiar
Moscou, on encara
viu. Aquesta tem
porada debuta amb
la Royal Philhar
monic, la BBC Scot
tish, la ONE o la
Sydney Symphony.
Destaquen els
seus Estudis trans
cendentals de Liszt
i Tres moviments
.
de Petruixka de
El pianista Vadim Kholodenko
Stravinsky.

gons esmentava una crítica. El
rus trobarà ara una mica de
temps lliure per a la seva altra
passió: la composició.
Amb aquesta cancel∙lació al
Palau el públic barceloní té
ocasió de descobrir Vadim
Kholodenko, un talent de
29 anys reconegut internacio
nalment després de guanyar el
concurs Van Cliburn ara fa un
parell d’anys. “De la seva apa
rença austera emergeix un pia
nista poderós, un intèrpret pro
fund i un artista sensible, ple de
bon gust i imaginació”, comen
tava ahir el president del Grup
Ibercamera, Josep Maria Prat,

que, per cert, ha estat condeco
rat recentment pel ministre
d’Exteriors de Rússia per la se
va contribució a la difusió de la
cultura russa a Espanya.
El programa que interpreta
rà Kholodenko al Palau inclou
els Nocturns, op. 23, de Schu
mann; els Étudestableaux,
op. 39, de Rakhmàninov; el Pre
ludi en si menor, de Bach, en
transcripció de Siloti, i, com dè
iem, la Sonata núm. 1, de
Rakhmàninov, el seu composi
tor de piano favorit. “Hi tinc
una connexió cultural i artísti
ca, és qüestió d’arrels”, ha de
clarat alguna vegada.c
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DIRECTOR

Luis Eduardo Aute
CANTAUTOR

riables

El Palau de la Música ha ve
v nut
totes les entrades per

Homs i Joan Tardà van mostrar escepticisme
eunió mantinguda amb Pedro Sánchez, però seria
stablir que no va servir per a res.
eritat que ningú pensés que parlarien més de bàs
de política, com va expressar de forma gratuïta
ufián, portaveu adjunt d’ERC al Congrés. La seva
ser de falta personal desqualificant. No toca ara
b estirabots. L’independentisme sap que es pot
r en política espanyola (ho va fer fa dotze anys)
overni a Espanya pot facilitar o no la gestió de
litat.
est sentit, En Comú Podem està introduint la con
se concretarla massa) com un element de negoci
ms va dir després de la
ue cadascú era a la seva
Però fins i tot des de
trinxeres es pot arribar
.

assistir a l’espectacle De la llum i
l’ombra, on el cantautor Luis Edu
ardo Aute farà un re
pàs a la seva carrera
arrencant amb un
migmetratge dibui
xat i dirigit per ell
mateix. PÀGINA 39

Hiroshi Sugimoto
FOTÒGRAF

el títol Black box, el ja
v Sota
ponès Hiroshi Sugimoto,
un dels grans de la fotografia con
temporània, presenta una retros
pectiva del seu tre
ball a la Fundació
Mapfre de Barcelo
na, que reuneix 41
obres de gran for
mat. PÀGINA 41

José I. Goirigolzarri
PRESIDENT DE BANKIA

CULTURA

De poemes i sobres

ampanada
nina

d’un mes han estat
anes de la catedral
a sense sonar,
es pel mateix
ent que ara, empa
n la llei de Centres
, permet que tornin
durant les hores
es, retornant el que
a per uns, i hores
ni per d’altres.

ncé porta la
mica al carrer

ntra
trac
ensors
rs de
a la
wl va
mb
victò
egons.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha lamentat que el regi
dor del Partit Popular Alberto
Fernández Díaz, posés el crit
al cel per la lectura del poema
Mare nostra, de Dolors Miquel,
i no ho fes al seu dia pels casos
de corrupció descoberts en la
seva pròpia formació. PÀGINA 37
ESPORTS

Neymar perd el vol

La justícia brasilera ha embar
gat diversos béns propietat del
blaugrana en territori carioca,
entre els quals el seu avió parti
cular, per garantir el pagament
dels 42 milions d’euros que
suposadament va evadir entre
els anys 2011 i 2013. PÀGINA 56
ECONOMIA

El risc de la xarxa social

Cada cop són més els responsa
bles de recursos humans de les
empreses que tenen en compte
el que els candidats publiquen
a les xarxes socials a l’hora de
fer noves contractacions, fins
al punt de rebutjar currículums
per l’activitat que mostren a
internet. PÀGINA 64

PENSEM QUE...

Solucions per a la Mina
PALAU DE
MUSICA CATALANA
a Generalitat
i elsLA
ajuntaments
de Barcelona,

abonarà, sense arri
v Bankia
bar a judici, tots els diners

invertits pels accionistes mino
ritaris durant la sortida a borsa
de l’entitat finan
cera nacionalitza
da. Addicionalment,
abonarà als afec
tats un 1% d’interès
anual. PÀGINA 61

Pedro Pablo Nolet

EXATLETA OLÍMPIC

de Pedro Pablo
v LaNoletdetenció
(45), acusat de tràfic

d’anabolitzants, obre un debat
en l’àmbit de l’atletisme veterà.
Els alts estaments
de l’esport admeten
que gairebé no hi
ha controls antido
patge en aquest àm
bit. PÀGINA 57

Liu Gang

DIRECTOR DE L’ICBC A ESPANYA

Guàrdia Civil i la Fisca
v liaLa Anticorrupció
van regis
trar ahir la seu d’Industrial &
Commercial Bank Corporation a
Madrid en una ope
ració contra el blan
queig de capitals.
Liu Gang dirigeix la
sucursal del banc a
Espanya. PÀGINA 63
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EL BINARI – EL CRONISTA MUSICAL
| RS S

CONCERT DEL 25É ANIVERSARI DEL COR DE
CAMBRA DEL PALAU
Temporada 2015-2016 de Palau 100 Bach
Diumenge, 14 de febrer de 2016

Georg Friedrich Händel
- Israel in Egypt, HWV 54

Maria Pujades, Toni Gubau, Ariane Prüssner, Carles Prat, German de la Riva, Daniel Morales – solistes
del Cor de Cambra del Palau
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
Vespres d’Arnadí
Dani Espasa – clave i orgue positiu
Josep Vila i Casañas – director

http://elbinari.com/actualitat/concert-del-cor-de-cambra-del-palau-al-palau/

18/02/2016

Concert del 25é aniversari del Cor de Cambra del Palau | El Binari - El Cronista Mu... Pàgina 2 de 4

Israel in Egypt és un oratori bíblic de Georg Friedrich Händel. Molts historiadors creuen que el llibret
va ser recopilat per Charles Jennens, col·laborador de Händel i que va ser compost completament a
partir de passatges seleccionats de la Biblia, principalment de l’Exode i del Llibre dels Psalms.
L’obra va ser estrenada a Londres, en el King’s Theatre en Haymarket el 4 d’abril de 1739. Händel el va
començar a escriure poc derprés de la cancel·lació de la temporada d’òpera en el teatre degut a la
manca d’abonats.
La resposta del públic va ser molt tèbia, ja que Händel va apostar en aquest oratori una gran
presència coral amb rares intervencions solistes, segons el Dailiy Post de l’època només havia fet
adormir el públic. Se’n va anunciar una segona interpretació, en què la retallada d’algunes parts de
l’oratori es va veure amanida amb l’afegit d’algunes àries per a soprano estretes del seu oratori Athalia.
L’Oratori Israel in Egypt es va interpretar amb intercalacions a la primera part al començar amb el
Concerto grosso op. 6 núm. 10 HWV en Re menor , i a la segona part de dos moviments del Concert
d’orgue en Fa HWV 295 interpretat a la part solista per l’efectiu Dani Espasa.
El Cor de Cambra del Palau va estar col·locat amb dos cors com necesita la partitura per poder sentir el
diàleg de la trama de l’obra escrita magistralment per Händel amb uns passatges descriptius i brillants
per al cor, amb una escriptura de gran relleu, colorista amb moments musicalment ritmics i plens amb
altres més lirics i dramàtics.
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La feina que va fer Josep Vila juntament amb el Cor de Cambra va ser molt satisfactoria amb un bon
treball timbric de les veus, juntament amb un cor equilibrat en els seus volums amb bona precisió
vocal. Musicalment va funcionar amb contrastos sonors i musicals amb una bona feina en el fraseig
vocal amb una bona línia musical. Els solistes del cor van fer unes intervencions correctes.
L’orquestra Vespres d’Arnadí va tocar amb perfecció instrumental per part de totes les seccions amb un
so omogeni i ben treballat, sempre pendents de la batuta de Josep Vila.
En aquest concert es va celebrar el 25é aniversari del Cor de Cambra del Palau amb una obra molt
interessant i poc programada que va ser una esplèndida ocasió per poder-la gaudir.

Foto: Antoni Bofill
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