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LES
CANTATES
QUE VAN
INSPIRAR
LA ‘GRAN
MISSA’
DE BACH

El festival Bachcelona
comença al Petit Palau de
la Música abordant la
gènesi d’una obra mestra
TEXT X.C.
LLOC BARCELONA

El director del festival Bachcelona, Daniel Tarrida, ha viscut uns dies molt intensos. D’una banda, enllestint la cinquena edició del festival. De l’altra, preparant els dos concerts inaugurals, que
per primera vegada són una producció
pròpia dividida en dues parts: L’origen
de la Gran Missa de Bach. La primera va
tenir lloc ahir al Petit Palau, el mateix
espai on avui hi haurà la segona part.
“Tot ha sigut molt intens, amb assajos
amb cantants dels millors cors de Catalunya, més els solistes i els músics”,
deia ahir Tarrida després d’un assaig.
El Bachcelona, que aquest any se celebra en diferents espais de la ciutat fins
al 25 de juliol, es caracteritza per l’originalitat i l’atreviment, dos conceptes
que en cap cas s’allunyen del rigor i la
qualitat. I aquest any el festival ha volgut
anar més enllà enfrontant-se a una obra
mestra d’una altra manera. Com admet
Tarrida, hi ha grans formacions que han
fet i que segueixen fent versions de la
Missa en si menor “d’altíssim nivell”, però fins ara ningú l’havia explicat a partir de les cantates que la van inspirar.
“Vam trobar un fil conductor per cantar
unes cantates molt bones”, recorda.
Concretament, les cantates 191, 26, 46,
171, 12 i 120, a les quals Bach va recórrer
per aixecar la seva monumental missa
dedicada al rei August III de Polònia, un
monarca catòlic. D’aquesta manera “es
poden comparar els textos de les cantates originals i de les paròdies que va fer
servir per a la missa”.
L’afany de posteritat

“Bach tenia el desig que la seva música
quedés per a la posteritat, i alhora creia que tenia poca repercussió”, diu el director del Bachcelona. Potser per això
va decidir tirar endavant una missa supraconfessional, per arribar a comunitats que no fossin luteranes. A l’hora de
fer la Gran Missa, en comptes de crear
de zero, va aprofitar obres pròpies, algunes de les quals es van integrar en la nova peça pràcticament sense variacions.
Com explica Tarrida, potser la cantanta més propera a la missa sigui la 191,
que és en llatí. “La música és gairebé la
mateixa”, diu Tarrida.
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La tria cl ssica de la setmana

Tonos
al arpa
Novaproposta del cicle de
concerts de mGsicaantiga que
se celebra durant aquest mes
dejuliol ite Iloc al monestir de
Pedralbes. En aquesta ocasie
ser~ una actuaci(~ de dos ~inics
interprets, una cantant, la
mezzosopranoMarta Infante, i
ManuelVilas, interpret d’arpa
doppia.
-) Monestir
dePedralbes.
M:Palau
Reial.
Dj.20.20
h. 12~.

II trovatore
--) Centre
Civic
Sant
Martlde
Proven(;als,
Arc
deTriomf,
pla~;a
Salvador
Seguii
la seudeldistricte
deNou
Barris.
Dv.21.22
h.
Gratis
(calreservar
entrada
enalguns
espais).
El GranTeatre del Liceu surt de la Ramblade
Barcelonai torna a apropar I’~)pera a diferents
espais de tota la geografia catalana i la resta
de la Peninsulaper arribar a nouspeblics
ambganesde descobrir-la. La iniciativa,
ja consolidada,es diu Liceu a la Fresca, i
despresde I’exit de projeccions anteriors
comLa traviata i La boh~me,torna ambII

trovatore, I’~)pera de GiuseppeVerdi amb
Ilibret d’EmanueleBardare que aquests dies
es representa sobre I’escenari del teatre. La
trama passa entre Biscaia i Aragea principis
del segle XV,just en tempsde la revolta de
Jaumed’Urgell contra Ferran d’Antequera,
despres del resultat del Comprom[sde Casp.
L’estrena d’aquesta obra va seral Teatro
Apollo de Romael 19 de gener de11853. A
Barcelonaes podr~ seguir la retransmissie
a quatre espais: al CentreCivic Sant Mart[, a
I’Arc de Triomf, a la plaoa de SalvadorSegufi a
la seudel districte de NouBarris.
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Ensemble
i CorBZM
El Festival Bachde Barcelona
dedica dos concerts ales
mGsiquesque van servir de base
al compositor alemany Johann
Sebastian Bach a I’hora de
compondreun dels seus treballs
mesimportants, la gran Missa
en simenor. Hi participaran els
cantants becats per la Fundacie
BZM,ambel cor i I’Ensemble.
-) PetitPalau.
M:Urquinaona.
Dj.20.20
h. 14-21~:.
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E N T R E V I STA
kind of war) que és més rock i pop
que el primer (The shape of a broken heart), que era més intimista i
reflexiu. Sense oblidar alguna
versió.
Què s’estima més? La intensitat del pop i el rock o l’intimisme de l’opció acústica?
Prefereixo la intensitat, la calor i
la seva emoció. El que passa és
PRECARIETAT COM A MODEL

“Havia de fer
altres feines per
pagar el lloguer,
fins i tot llavors”
A L P A L A U D E LA M Ú S I C A

“Serem vuit a
l’escenari; prefereixo
la calor i l’emoció
del pop i el rock”

MAS I MAS

Imany repassarà el proper 28 de juliol el seu últim disc The wrong kind of war

SALVADOR LLOPART
Barcelona

L

a bellesa dona bon resultat, i a l’escenari
encara més. Grace
Jones ho sabia i Nico
també. Imany, que és
bonica, va ser model com elles.
Però ni se’n recorda ni, pel que
sembla, ho troba important. “Fa
tant temps d’això!”, diu. En realitat fa només deu anys, a Nova
York. Per a Imany –que significa
‘fe’ en suahili– la bellesa rau sobretot en una cançó. Intèrpret de
pop i del soul en alça, el pròxim
28 de juliol inaugurarà al Palau
de la Música de Barcelona el festival Mas i Mas. No li deu res al
glamur o a haver desfilat per a
Calvin Klein o Jean Paul Gaultier. Si de cas, a una veu honesta,
que de vegades acaricia i d’altres
esgarrapa. Si li preguntes què és
el que vol, diu: “Ser sincera, amb
mi mateixa i amb els altres”.
I en la música?
Sobretot en la música. Quan escric cançons o les interpreto. La
meva lluita passa per ser sincera,
especialment quan estic cantant.
Sap que la comparen amb

“Si menteixes
cantant, es nota”
Imany, cantant, inaugura el dia 28 el festival Mas i Mas
Tracy Chapman?
És un honor. Però no diria mai
que soc la nova Billie Holyday o la
nova Tracy Chapman, dos artistes que han estat una gran inspiració per a mi.
En quin sentit?
En el sentit de l’honestedat,
aquesta honestedat de què abans
parlàvem. Elles canten a la seva
manera, sense fingir. Mai; no enganyen mai. Perquè no volen ni
saben ser diferents a elles mateixes. Tant és que no entenguis les
seves lletres o que no sàpigues
anglès. Simplement et relaciones
amb les seves cançons tan boniques per la seva honestedat.
Vol ser com elles?

Per descomptat. És la mena d’artista en què aspiro a convertirme. Però no vull imitar-les.
Què significa l’honestedat en
el seu diccionari personal?
És una paraula fonamental. Perquè encara que siguis una dona
covarda o feble, encara que estiguis carregada de defectes, si ets
fonamentalment honesta tens
una oportunitat de redempció.
Encara no has matat en tu la possibilitat de ser millor.
I això, com s’aconsegueix?
No mentint, com ja he dit. Ni a tu
mateixa ni als altres. En el moment en què la mentida s’instal·la
en la teva vida estàs perduda.
I què significa per a vostè

l’honestedat a l’escenari?
És fonamental. Si menteixes cantant, es nota. Jo no sé mentir,
se’m nota massa. De vegades
m’enxampo a mi mateixa fingint
un sentiment i he de parar. He
après a ser honesta a l’escenari. Si
estic cansada, aquell dia faré el
concert d’una dona cansada.
Cantaré des de la veritat de l’abatiment. Pot ser que avui, aquí [a
Berlín, des d’on parlem a través
del telèfon] faci un tipus de concert. A Barcelona en faré un altre,
però tots dos seran veritables.
Com serà el concert de Barcelona?
Sobretot tocarem cançons del
meu segon àlbum (The wrong

lidades que s’han derivat del moment polític actual.
Tres actrius i tres actors han hagut d’interpretar dotze personatges, un col·lectiu mínim però suficient per il·lustrar les confrontacions per motius culturals,
religiosos, laborals, migratoris... El
director de l’espectacle, Joan Arqué Solà, ha treballat encertadament en la caracterització de tots,
demaneraquecadascunsapjugar,
sense sobresalts visibles, amb les
seves respectives fesomies. Entre
aquests personatges, tots obligats
P.5
afermésd’unpaper,n’hihaunque

Arànega parla més d’una vegada
de les tres crisis que ha conegut el
seu país en temps moderns i de
com els habitants d’Istanbul les
han viscudes. D’altra banda, el primer que diu en la seva intervenció
és que els residents de la ciutat
semblen instal·lats en una crisi
permanent d’inestabilitat, diagnosticada per la seva pròpia experiència: “Tothom amb qui parlo
–afirma sorpresa– sempre sembla
decidit a buscar un altre lloc per
viure”. La permanència dels veïns
d’Istanbul, en efecte, es diria que
està governada per una conscièn-

que l’opció tranquil·la també em
satisfà. A Barcelona serem vuit
persones a l’escenari, incloent-hi
dos violoncels.
Pop i rock amb dos violoncels?
Rock amb personalitat, ha! ha!
ha!
Una cançó seva, Don’t be so
shy, s’ha convertit en un himne
de l’alliberament sexual.
Potser. Però és més que això.
Parla de l’espiritualitat que hi ha,
o que hi ha d’haver, en l’acte de
fer l’amor. Quan dic “treu-te la
roba” estic parlant de les capes de
mentides que ens cobreixen. Nus
podem ser la millor versió de nosaltres mateixos. Més que sobre el
sexe, aquesta cançó parla de descobrir qui ets en realitat.
Com va ser la transició de
model a cantant?
Dura, com totes les transicions.
Nova York és una ciutat molt cara. Havia de fer altres feines per
pagar el lloguer, fins i tot llavors.
Vostè és francesa, però canta
en anglès...
He viscut deu anys a Nova York i
m’hi vaig formar com a cantant.
El meu món musical és el pop i el
rock, i per això em sento més confortable component i cantant en
anglès.
I a l’hora de viure...?
A l’hora de viure, és a dir de parlar, el francès si li soc sincera, que
ho soc. El francès es el meu idioma matern.
VENDA D’ENTRADES AL WEB
entradasdevanguardia.com
30% DTE. ALS SOCIS CLUB VANGUARDIA
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Istanbul resumida
Històriesd’Istanbul,
acontrapeu
Autora: Yesim Özsoy
Direcció: Joan Arqué Solà
Lloc i data: Espai Lliure (13/VII)
JOAN-ANTON BENACH

Aconseguir el retrat plausible

doradelGalataPerformerdelacapital turca, aquesta figura notable i
respectada del teatre del seu país
ha hagut de lluitar contra dos factors molt pesants que haurien pogut decantar Històries d’Istanbul,
a contrapeu devers una visió paisatgística, i al capdavall massa tòpica, o les vivències derivades del
sacseig polític que hi ha hagut després del cop d’Estat fracassat de

tota mena. És la fortuna d’aquesta
enorme frontera aquàtica entre
dos continents. I l’espectador
pot imaginar com parlen entre ells
els navegants, com el bramul fosc
d’un petrolier saluda la botzina
alegre d’un creuer de vacances,
mentre pels carrers de la ciutat
enfebrada un taxista novell –formidable Jordi Martínez– dialoga
recelós amb un passatger exageradament crispat (Carles Gilabert), i dues bones actrius (Magda
Puig i Elena Fortuny) representen
amb molta convicció la convivència entre religiositat i laïcisme i
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Time Out Barcelonaper a Masi Mas~

5 imperdibles

del Masi Mas

E1 Festival Masi Masprogramaun estiu
intensamentcultural a ritme de jazz i
mfisica clhssica, i ambteatre, dansai molt
m6s. Triemcinc propostes de luxe!

ELSANMI G U E L Masi Mas,nascut el
2003ambl’objectiu de treure-li el titol
d’avorrit al rues d’agost, arriba corn un
hurac~de frescor per a l’estiu. De128de
juliol al 3 de setembrepodreuescollir
entre m6sde 200 actuacions i gaireb6 un
centenar de produccions a diversos espais
de Barcelona. Unaoferta variada que va
des del jazz fins a la mfisica electr6nica,
passant tamb6pel teatre i la dansa. Us
proposemels nostres cinc imperdibles!

2T~ndempoetic

, L’actorLluis Soler posa en escena
ElcomteArnau, un dels poemes m6s
popularsdel dramaturg,novel.lista i poeta
Josep Mariade Sagarra. Soler ha adaptat
els 10.000versosdel text original per
extreure’n 1.500 versos. Unespectacle amb
laparaula corn a protagonista principal.
-)Teatre
Grec.
6d’agost.21.30
h.

Neubluesman

Considerat un dels m~sexcitants
prodigis de la guitarra blues, ’King’
Lajove francesa Imany6s l’encarregada
SolomonHicks jail.lumina els millors
d’inaugurarla 15a edici6 del Masi
festivals de blues de tot el planeta.
Mas.Quatre anys despr6s d’un exitds i
Aquest jovenissim artista de nom6s21
sorprenent debut a Barcelona en aquest
anys, resident a NovaYork,aconsegueix
conjugarun repertori on el blues es ion
mateixfestival, l’artista torna al Palaude la
Mfisica ambun concert exclusiu. Pop&Soul ambla sofisticaci6 del jazz al m6spur estil
en la seva m~xima
expressi6!
George Benson.
-)Jamboree.
3d’agost.
20-22
h.
-)Palau
dela Mdsica
Catalana.
Ov.28.21
h.

Lareinadel pop&soul

13
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El jazzmrsfresc
AndreaMotis ~s, sens dubte, la jove
revelaci6 del jazz dels darrers temps.
Sorgida de la Sant AndreuJazz Band, ara ja
puja a la majoriad’escenarisdel territori i
ens convidaa participar en una nit d’estiu
especialon la mfisica,la dansai el ball
seran els protagonistes ambritmes de jazz,
funki soul.
-)Teatre
Grec.
27d’agost.
21.30
h.

Unduetecli}ctic
Alfonso de Vilallonga, cantant,
compositor i multiinstrumentista, puja a
l’escenari ambMarcoMezquida, pianista
amantde la improvisacid, per deixar-nos
sense al+. Ens convidena un viatge m+tgic
a travGs de fabuloses cantons de creaci6
pr6pia, ambespecial +mfasi en la chanson
franfaise.
-)ElBorn
CCM.
29dejuliol.20h.
compra
entrades
i reservataulaa timeout.cat
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NACIONAL

El Tribunal de Comptes
ja investiga si embarga
els condemnats pel 9-N
La instructora decidirà si
es van malbaratar 5 milions
per organitzar la consulta

Si l’acte prospera, Mas, Rigau
Ortega i Homs hauran de
pagar i defensar-se després
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El Tribunal de Comptes ja
investiga si embargarà pel 9-N
a La instructora ha de resoldre si es van malgastar més de 5 milions de diner públic per organitzar la
consulta a Si prospera, Mas, Ortega i Rigau hauran d’aportar aquests diners i després defensar-se
Mayte Piulachs
BARCELONA

El Tribunal de Comptes
espanyol va anunciar ahir
que inicia la investigació
per dirimir si els més de 5
milions d’euros que la Generalitat es va gastar per
organitzar el procés participatiu del 9-N del 2014 va
ser una malversació
comptable i, si el llavors
president de la Generalitat, Artur Mas, i les conselleres Irene Rigau i Joana
Ortega, a més del conseller
Francesc Homs, en són els
màxims responsables i,
per tant, han de tornar els
diners de la seva butxaca.
La resposta pot arribar
d’aquí a uns mesos, però hi
ha molts interrogants.

És causa jutjada?

b No. S’afirma que l’expresident Mas i els exconsellers Rigau, Ortega i Homs
ja van ser jutjats per organitzar la votació sobre el futur de Catalunya, en què
van participar més de dos
milions de ciutadans. El
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el
Tribunal Suprem van condemnar-los a fins a deu
anys d’inhabilitació a càrrec públic i a pagar elevades
multes (36.000 euros Mas,
i 30.000 Ortega i Rigau) pel
delicte de desobediència al
Tribunal Constitucional
(TC).

rança dels voluntaris
(1.409 euros); tasques de
suport informàtic a la consulta (1.106.185 euros), i
enviament d’informació
(307.962 euros).

Poc garantista

b El procediment del Tribunal de Comptes és “poc
garantista”, sosté l’advocat de Rigau, Miquel Àngel
Alonso, i Rafael Entrena,
lletrat d’Ortega, hi afegeix:
“Actua d’esquenes als seus
suposats responsables.”
La instructora investiga
ara si hi va haver malversació i quines quantitats, i
al final fa una “proposta de
liquidació”. És a dir, demana a Mas, Ortega, Rigau i
Homs que avalin aquests
diners o, si no, se’ls embarga. És a partir de llavors,
que els advocats dels acusats poden presentar escrits de defensa en la segona fase, la d’enjudiciament. Si finalment són
condemnats, es pot recórrer al Suprem contra la
sentència.

Resposta
L’expresident Mas i les exconselleres Rigau i Ortega, a les portes del TSJC, on van ser condemnats pel 9-N ■ LLUÍS SERRAT

El TSJC, com la fiscalia,
va renunciar a jutjar-los per
malversació de fons en considerar que els 5 milions es
van gastar abans de la prohibició del TC, el 4 de novembre del 2014. Si els haguessin jutjat per aquest
delicte i condemnat a tornar els diners, el Tribunal
de Comptes sí que no podria tornar-los a reclamar.
Per exemple, en el cas Adigsa, la Generalitat reclama
ara, a través d’aquest ens
fiscalitzador, als autors ja
jutjats que tornin diners
públics. També pot passar
en el cas de l’espoli del Pa-

lau de la Música, amb una
reclamació del consorci públic que gestiona l’ens cultural, en funció del que digui l’Audiència de Barcelona en la sentència.

Els denunciants

b El procediment es va
obrir el maig passat per
l’acció pública presentada
per tres associacions: Advocats Catalans per la
Constitució, Associació
Cívica i Cultural i Societat
Civil Catalana. Després,
s’hi van afegir la fiscalia
del Tribunal de Comptes,
força criticada perquè en
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el procés penal no s’havia
atrevit a denunciar la malversació perquè implicava
altes penes de presó als dirigents catalans, i l’Advocacia de l’Estat. Recentment s’ha sabut que la
consellera de comptes o la
instructora del cas és Margarita Mariscal de Gante
(Madrid, 1954), jutgessa i
ministra de Justícia amb
el govern d’ Aznar el 1996,
i diputada al Congrés.

Les partides

b Les entitats denunciants detallen les partides que, segons el seu pa-

rer, es van pagar “sense justificació” i van causar “danys als cabals públics”. Són
set: elaboració i publicació
de la pàgina web institucional (14.837 euros); fabricació de material per a la votació i el seu transport als locals de votació (70.532);
adquisició
d’ordinadors
portàtils per a les meses de
votacions (2.800.735 euros), tot i que després
aquests ordinadors van ser
incorporats a escoles públiques, com estava previst;
campanya de publicitat
institucional (828.171 euros); pòlissa per a assegu-

b Fins ara la Generalitat
és l’única que ha pogut
presentar escrits per defensar la legalitat de les
despeses pel 9-N, ja que
“van ser aprovades pel
Parlament”. A més, ha
sol·licitat l’expulsió de
l’advocat de l’Estat del procés per “falta de legitimitat”. La instructora ja ha
respost a la Generalitat
que els seus raonaments
jurídics “són extensos i
elaborats” però que per
admetre a tràmit el cas,
només cal que sigui versemblant. I tampoc n’ha
expulsat l’advocat de l’Estat perquè ja condiciona la
seva participació en
aquesta acció pública per
si “s’han pogut afectar
fons estatals”. ■

