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Time Out peral Palau de la M~slca Catalana ~

Schubert
amb
mirada rombntica
Veui piano s’uneixen al Palau per retre
homenatgeal gran mestre rom/~ntic del lied a
trav6s d’un petit cicle de concerts

DEL’ALEGRIA
A la desesperaci6 i
emocionalper lail.lusid, l’alegria, la
de la melancoliaa l’esperanga, voleu
tristesa, la rabia i la desesperacid,on la
submergir-vosen l’apoteosi del
veu marcaels passos al piano, l~s una
Romanticisme?E1 Palau de la Mfisica
peqa extraordinaria perqu~va set l’finica
Catalana t6 preparat un cicle de concerts
col.leccid que es va escoltar pr~viament
dedicats a Franz Schubert perqub passeu
durant una schubertiada, que era corn
per tota una enciclopbdia de sentiments.
es coneixienles vetllades on el mateix
Us esperen tres vespres on gaudir del
Schubertinterpretava les seves peces.
triptic d’emocionsdel compositorque el
-) Sala
deconcerts.
4demar~.
20h.
van convertir en el mestre
indiscutible del lied. La
Viatged’hivern
DEOU~VA...
veu de Marthias Goernei el
Consideradauntestament
Cicledeconcerts
piano de Leif Ove Andsnes
espiritual de Schubert, l’obra
dedicata Franz
passeiaran iunts per
recopilales idees, els anhelsi
Schubert.
descobrir-nos el particular
les esperances que Schubert
cosmosde Schubert arab tres
va acumularal llarg de la seva
PERQU[EHI HEU
de les seves grans peces.
carrera apartir dels poemesde
D’ANAR...
Mfiller. Unaobraque nom6ses
Gaudireudelsseus
Labellamolinera
pot trobar al final del camidel
liedscornrnai.
Els poemes de Wilhelm
seu autor. La veu de Matthias
Mfiller i les melodiesde
Goerne us portarapel mdn
-> Palaude la Mzisica
Schubert acompanyen
interior de Schubert mentre
Catalana. M: Urquinaona.
aquesta histbria d’un iove
el piano de LeifOveAndsnes
A partir de20~ per
moliner que s’enamora
us evocaraelsseus records: el
concert. Abonament,
48
sense~xit de la filla d’un
vent, laboira, la pluja...
palaumusica.cat
altre moliner. Unrecorregut
-) Sala
deconcerts.
5demar~.
20h.

23

El cantdelcigne
Aquestrecopilatoride canqons6s l’filtim
gran cicle que va compondreel mfisic
romantic. Arabels textos dels poetes
LudwigRellstab, Heinrich Heinei Gabriel
Seidl, aquestacol.lecci6 ens porta per totes
les fases de l’amor, els seus pensamentsiels
seus sentiments. Unabarrejade melodies
alegres i nost~lgiques,quereflecteixen els
altsibaixos de l’amor, acompanyenlaveu
que narraels textos is’harmonitza amb
elritme de lestecles del piano. Tot ique
Schubertno lava concebrecorn a col.lecci6,
Tobias Haslinger va set qui va ordenar
les peces iunir-les sotaun mateix nom,
despr6s de lamort del compositor.
-) Sala
deconcerts.
7demar
t. 20h.
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DETRASDE

entre
el Liceu
y el Palau
E1 Gran Teatre del Liceu y
el Palau de la Mflsica se
han aliado para lanzar una
nueva propuesta turisfica
orientada a mejorar el conocimiento de los dos templos musicales catalanes y
su importanciaen la historia de Barcelon~ Se trata
de unavisitaguiada combinada de m~ de dos horas
quese iniciarfi en el Liceuy
terminarfi en el Palau, pero
que tambi~n recorrerfi
otros lugares destacados
comola plaza Reial, la iglesia de Santa Maria del Pi y
la Casa de l’Ardiaca. A1
contrario de otras iniciafivas que vulgarizan, esta accidn fomenta el turismo de
calidad y la oferta cultural.
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una visió molt proaelià i de la seva
n de la dansa...
és molt visceral,
fecte immediat en
necessites arribar
-hi, no és un exerLa seva contribureambelplaerdel
ebració i la inutilis la seva bellesa. A
lt inclusiu: tot pot
n dansa, ja sigui la
nostra ximpleria
noésmenyspreat”.
a la primera vegare un espectacle
Ell ballava, vivia a
atge va topar amb
la Bathseva. “No
veure, però sí com
otalment commodre nota i no vaig
s per no perdre’m
Vaig sentir rumors
a, de com de difetgesqueutilitzava
l que buscava. Jo
mb regles i estètilò m’intrigava. Aia audició per a ell a
va agafar per a una
n cap de setmana
s de dansa i movieuanysanteriors”.
oler proposar per
nyia, però la mort
harin era molt reinsistir. L’any ser a intentar. “Crec
treballar amb tu”,
ment li va dir Na’observar-lo fixauna bona estona
mb una veu greu i
s següent –som al
mudava a Tel-Aviv.
estudi va veure la
una peça d’improca àrab... “Allò era
m si Naharin hamón al voltant de
s preguntes que jo
i moviment”.
eient de l’univers
e la relació amb el
tornant més real,
la fascinació. Per a
, aquest és l’home
r a ballar.
seva renúncia a la
de la Batsheva, Jano és que estigués
ja tenia un equip
s clau perquè l’oroni sense ell. Vol
Malgrat que no sé si
enir al marge, ja
c controlador. 

rama de la nova
es va donar a co-

Maria João Pires troba el seu
retir artístic a Cervià de Ter
La pianista crea un festival íntim, per a 200 persones
M. CHAVARRÍA Barcelona

A partir d’aquest agost el petit
festivaldeclàssicaqueIbercamera
fa vuit anys que organitza a Santa
Maria de Cervià de Ter, amb
Amics de Cervià Antic, es converteix en el Days of Wisdom (dies de
saviesa), una exquisidesa concebuda per la mítica Maria João Pires que rep, això sí, el suport tècnic
d’Ibercamera. No en va, és l’única
promotoraaquècontinuavinculada després de dècades. L’única al
món que aconsegueix que continuï activa en sales d’Espanya, com
demostra el recital de Chopin i
Mozart que demà farà al Palau de
la Música i que fa mesos que ha
penjat el cartell de sold out.
La pianista portuguesa sempre
ha estat una artista màgica. Perse-

gueix una puresa artística. I, com a
tal, el seu missatge no sempre s’entén. I vostè diu que deixa una carrera convencional i comercial de
concertista en grans auditoris per
recloure’s i muntar un festival de
tresdiesal’agostenunaesglésiaen
on caben 200 persones?
Tot i això, Pires està carregada
de raons per fer-ho. La primera és
que fa 25 anys que experimenta un
profund desig artístic de tenir “un
festival que ens torni a l’art, que
ens replantegi la qüestió de què
significa l’art, tant als artistes com
a la gent en general”, explica amb
veu dolça però determinada.
La segona és que a la seva edat
(74) tocar ha de tenir un significat
per a ella. Així que, a partir d’ara, si
el Concertgebouw, la Filharmònica de Berlín o el Konzerthaus de

Viena –per citar catedrals de la
clàssica–truquenalasevaporta,és
probable que els proposi que la
convidin amb el seu festival de
Cervià. El concep, doncs, com una
cosa itinerant, que es pot celebrar
en dos o tres llocs especials del planeta cada any, a part de la localitat
del Gironès, “la casa mare”.
“No tinc res en contra dels grans
auditoris, només que per a mi ja no
és bo tocar-hi. Sovint he criticat la
seva contribució al futur de la música? Esclar, depenen d’un sistema
de finançament... Bé, en lloc de
lluitar contra els sistemes antics,
enpodríemcreardenous.Iamiels
espais petits m’agraden. En la intimitat ets més conscient que escoltes, i escoltar és una cosa tan activa
com tocar. És un diàleg. En canvi,
un públic de dues mil persones no
té valor. No pots estar actiu en la
massa, pertanys a una massa que
accepta el poder de l’escenari”.
Pires parla des d’una timidesa
–“El meu primer sentiment en
saber que la Pompeu Fabra em
distingeix va ser: ‘No m’ho mereixo’”– que es converteix en assertivitat així que dona detalls de Days
of Wisdom. Per a aquesta edició
inaugural ha convidat dues pianis-

Pires deixa enrere una
carrera convencional,
amb excepcions com
el recital de demà
al Palau de la Música

ANA JIMÉNEZ

Honoris causa per la Pompeu Fabra. Maria João Pires observa
la dansa de Cesc Gelabert en l’acte d’investidura d’ahir

tesmés,unasopranoarmèniaiuna
actriu. “Cal triar la gent des de la
pura idea de l’art. I és important
saber distingir entre l’amor pel
públic i voler-lo complaure”, diu.
El primer dia, el de l’espiritualitat, hi haurà Bach, Arvo Pärt,
Mompou, Kurtág i Komitas. El
segon serà el de les cites entre
àngel i dimoni, amb Chopin i Liszt.
I l’últim tractarà del desig, amb les
darreres sonates de Beethoven i la
lectura de les seves cartes.
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Maria Joao Pires crea un festival de
reivindicació cultural a Cervià de Ter
El cicle «Days of Wisdom»

tindrà lloc a l’església del
monestir del 9 a l’11 d’agost
de la mà d'Ibercàmera
EUROPA PRESS BARCELONA

■ La pianista portuguesa Maria
Joao Pires ha creat un festival de
«puresa» i reivindicació de la cultura, Days of Wisdom, que tindrà
lloc a l’església del petit monestir
romànic de Cervià de Ter –un municipi de  habitants–, del  a
l’ d’agost de la mà de la promotora Ibercamera, va explicar ahir
Pires a Barcelona.
«Fa més de  anys que desitjava tenir un festival que tornés a

parlar d’art: què és l’art i què significa per als artistes i per al públic
general», va dir la pianista, que es
planteja en aquest marc quina és
la connexió entre art i vida.
Investida ahir honoris causa
per la Universitat Pompeu Fabra,
Pires va lamentar que l’art ha estat
emprat com un reclam comercial,
com una cosa que es pot comprar
i vendre: «vull un festival que pugui reavaluar aquests límits», i així
canviar el rumb cap a un món nou
i millor.
«Crec que que les arts, en la
seva més pura expressió, poden
contribuir molt a aquest canvi», va
dir la pianista, que volia amb
aquest festival enaltir la puresa i
l’autenticitat del que es fa.

Amb una capacitat per a 
persones, el temple romànic de
tres naus comptarà amb obres
pianístiques i vocals de Johann
Sebastian Bach, Frederic Mompou, György Kurtag, Komitas i
Arvo Pärt, entre d’altres, amb la interpretació de Pires, la soprano
d’Alepho Talar Dekrmanjian, i de
les pianistes Lilit Grigoryan i Jiana
Peng.
Sobre les artistes triades –totes
elles dones– va dir que pertanyen
a diverses generacions i són
«guardianes de la creativitat», i
que el seu perfil d’origen divers remet als drames humans que
afronta el món actual, en al·lusió
als refugiats.
La pianista va dir que la idea és

Maria Joao Pires. FELIX
BROEDE/DEUTSCHE GRAMMOPHON

que la seu del festival sigui Cervià,
i després pugui viatjar a altres llocs
sal Japó, els Estats Units i Europa,
i que el festival es mogui, amb un
programa diferent cada any i
–bromeja–, que incorpori homes.

El primer concert estarà basat
en els sentiments més bàsics; el
segon, en la lluita entre l’àngel i el
diable, i el tercer dia, sobre els assoliments personals: «Aquests
tres dies tenen molt simbolisme
per les lluites al nou món».
L’artista, de  anys d’edat, actuarà demà divendres al Palau de
la Música Catalana.
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Recitals, concerts, bpera... E1millor de la
setmana per Pere Andreu dariod

~l’Maria
Jo~o
Pires
Lagranpianistaportuguesa
continuaenactiu, tot i els rumorsquefa
untempsanunciaven
la sevaretirada.Aratornaal Palauper interpretar
unrecital ensolita ri, arabpeces
deMozart
i Chopin,
dosdels seus
compositors
decap(;alera.
-) Palau
dela M[~sicaCatalana.
M:Urquinaona.
Divendres
22.20.30
h. 23-94

~I’ RayChen
Undelsviolinistes arabm~stalent deI’actualitat, aquestcapdesetmana
actuaal costatdeI’OBC,interpretantel Concertpera
violfiorquestrade
Korngold.
LadirectoraxinesaXianZhang
dirigeixels tres concerts,
enels
qualstamb~
hi sonaranpecesdeTanDuni Rimski-K6rsakov.
-) L’Auditori.
M:Marina.
Dv.22,20.30
h. Ds.23,19
h. Dg.24,11
h. 10-58
~.

~l’LiceuBrassEnsemble
LaSimfbnica
del GranTeatre
del Liceucontinua
arabel seucicle Les
Cambres
del Liceu,arabpropostes
interessants
cornaquesta,enla qual
intervindr~la secci6demetallal complet.Amb
el tirol d’Atota m~quina,
s’hi podran
sentirpeces
deBri~en,Bernstein
i Elgar,entred’altres.
-> Gran
Teatre
delLiceu.
Foyer.
M:Liceu.
Divendres
22.20
h. 14-28~.
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BBBB:Bons, bonics, barats (i molt barcelonins). Tots tenim
aquell restaurant, botiga, rac6 o truc que recomanem
quan
ens ho demanen.Entre tot l’equip de TimeOut Barcelona
n’hemreunit 21 de variats: propostes ambqualitat, bon gust,
bon tracte i preus que no s6n abusius
Per Maria Junyent Fotografia Irene Fernandez

Picadacl~ssica
Plats senzills iben cuinats a preus
honestos en un local encantador:
aixi 6s el C~ntric;cl~tssic del
Raval que funciona des de l’any
1940. Les seves braves (4 euros)
aixequen passions: allioli suau
i un punt picant de bitxo. E1
vermut, del MorroFi, la canyaben
tirada i una bonaselecci6 de vins
de proximitat. Atents a la seva
selecci6 de tapes vegetarianes,
com el bunyol d’espinacs amb
allioli de mel (2,50 euros).
--) Ramelleres,
27.M:Universitat.
www.centricbar.com

Cinesensetrampa
Quim~s quimenys, tothom
sap que als CinemesTexas les
entrades valen sempre3 euros,
que a la Filmotecaen valen 4 i que
altres sales tenen descomptes
puntuals que fan que el cine sigui
accessible atothom. E1 que no

sap tanta gent 6s que als cinemes
Com6dia-inaugurats com ateatre
el 1941i corn a cinemal’any 1960-,
gestionats per Yelmo,les entrades
atotes les sessionsi entots els
horaris valen 5,10 euros, i fan
moltespel.lis enversi6original.
-) Passeig
deGr~cia,
13.M:Passeig
deGr~cia.
www.yelmocines.es

El pakistan,s
gurmet
MubarakHassaln regenta el
que 6s probablementel millor
supermercat gurmet i de productes
d’importaci6(sobretot italiana)
de Barcelona,pel que faala relaci6
qualitat-preu. E1local no t6 cap
pretensi6ni li cal, perqu~als
seus prestatgestenen les millors
burrates (imozzarella, iscamorza!),
les galetes de MulinoBiancoi, per
Nadal, gaireb6100varietats de
panettone. Demaneu-hielpandoro
d’Oro Verde, ambcremade festuc.
-) Parlament,31.
M:SantAntoni.

TimeOutBarcelona
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Si tensmenys
de35anys...
¯ ..les entradesper a alguns
concerts del Palau de laMfisica
et costaranentre 5 i 15 euros.
La iniciativa es diu GradaJove i
l’finic quecal fer per aprofitar-la
6s inscriure’s al formulari que
tenen a la web. Funciona comun
last minute: uns dies abans de
determinats concerts, rebreu un
correu ambl’oferta. Els m6sr~tpids
tenen premi.
-) Palaude la M~isica,
4-6. M:Urquinaona.
www.pala
umusica.cat/gradajove

Mentre
els cavallsgalopen
Quea20minutsapeudelsorollot
de lapla~ad’Espanya hihagiun
rac6 comel de l’Hipica LaFoixarda,
6s una sort. Nocal que sigueu
propietaris d’un pura sang per
gaudir d’unacervesaben fresca
al porxo, on hi ha el RestaurantLa
Foixarda.
-) Av.delsMontanyans,
1. M: Espanya.
www.restaurantelafoixarda.es

Peusd’estrena
E1 descompte Family&Friends que
es va empescar Camperposatota
la col.lecci6 al S0%dos cops l’any
i fora de rebaixes. Nohi hatrampa
nibombardeigs de mails massius.
Nom6sus hi heu d’inscriure i
serveix a labotiga fisicai a laweb.
"-) PI. dels.~ngels,
4.M:Universitat.
www.camper.com

Cafbi entrepb
popular
Els quitreballem i/ovivim al centre
sabemque esmorzar bo ibarat vol
dir fer-ho a casa. Per6 lanormat6
excepcions-poques-comladel
Bar Schilling; local ambun segle
d’hist6ria queofereix oaf6 i entreph
per 2,90 euros.
--) Ferran,23. M: kiceu,www.cafeschilling.com
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Mouel cul comun
professional
Si semprehas volgut ballar i has
trobat excusesper no fer-ho, ara
ha arribat el moment
de la veritat.
A LaPiconera,l’escola de Sol Pic6,
fan classes de dansa cl~ssicai
contemporkniapera petits iadults
a preus assequibles(40 C al mes)
ambmestres professionals.
-) Sancho
Marraco,
6. M:Poble
Sec.
www.solpico.com

L’humor
(~sundret
A La Llama,casa de llibres, art
i humor, tenen manuals sobre
corn set ministre sense tenir
estudis, sobre corn parlar d’armes
i seguretat ambun gat i fins itot un

insultari. Tamb6hitrobareu un
llibre per pintar RyanGoslingi un
muntde coses tan necessaries corn
una m&quinad’aplaudiments amb
14 borons. Se’ls mereixentots!
-) Villarroel,
34.M:Sant
Antoni.
www.lallamastore.com

Gaud(en
dilluns
Perqu~si el cine t~ dia de
l’espectadorno l’hauria de tenir
un museu?Des de la CasaVicens,
primeraobrade Gaudii patrimoni
de lahumanitat, s’han inventat
els ’dilluns del visitant’, en qu~
rebalxen l’entradageneral de 16
a 106. Reserveu-laabansd’anar-hi.
-) Carolines,
18-24.
M:Fontana.
www.casavicens.org

TimeOutBamelona
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TRES
UNIVERSOS
Horesde plaeri bellesa en
paraula,il.lustraci6 i mtlsica

Unanit

Lacremallera
6s unpoema
narratiudeMarti
Sales
editatperMales
Herbes
queusfar~]entrara
unadimensi6
paraHela
i desconeguda:
~snitde
Festa
Majora Barcelona
i els mitess’hanfet carn.
--)Podeu
trobar-lo
alaIlibreria
Calders.
Passatge
dePete
Calders,
9. M:Sant
Antoni.
14(;.

Unadbcada

Estiral’anella
E1paradis barceloni de les
conserveses diu Entre Latas i fa
pocs mesosque s’hatraslladat de
Sant Antonicap a Gr~cia. Entre
tots els pat6s,rilletes, aperitiusi
del~cies de mar imuntanyaque
tenen, hemtriat aquestacapseta
que de tanbonicaque 6s sembla
que contingui un perfum m6sque
unes sardines picants.
"-)Torrijos,
16.M:Joanic.
www.entrelatas-bcn.com

El novembre
de12008
Manel
va publicarEIs
millorsprofessors
europeus,
discquemilers
depersones
tenimgravata focalcervell.Per
celebrar-ne
els 10anys
I’hanpublicat
envinil.
-) Podeu
trobar-lo
a ElGenio
Equivocado,la
botiga.
Benet
Mercadd,22.
M:Fontana.
21(;.
botiga de plantes iontamb6 venen
una selecci6 de publicacions,
sobretot de dissenyi moda.Aneuhi dissabte al matiambun llibre i
que passin les hores.
"-) Badajoz,
95.M:Llacuna.
@espaijoliu

Unanya la Mir~per 14 ¢

E1c~lcul~s per atots els pfiblics:
l’entradaalaFundaci6 JoanMir6
val 7 6. L’abonament
anual enval
14. D’acord,p otser no pugeua la
Mir6 cadasetmana, per6 nom6s
que aneu aveure 2 o 3 exposicions
Lecturaentre plantes
a l’any ja us surt a compte.Podeu
"Orat de veure, de sentir, per la seva comenqarper la de Lina Bo Bardi
boniquesa". Aquesta6s ladefinici6 (vegeup~g. 36).
de ’joliu’ i la realitat de l’EspaiJoliu, "-) Parcde
Montju’l’c,s/n.
M:Espanya.
una cafeteriaque alavegada6s
www.fmimbcn.org

Unavida

Lafurgo6s unanovella
grbficadeRamon
Pardina
i Martin
Tognola
(editada
perLaCOpula)
querelata
amb
tendresa
la vidad’Oso,
unhome
a quiseli ha
to r(;atla vidai viuenunafurgoneta,
a Barcelona.
-) Podeu
trebar-la
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Betevé – Àrtic
19-2-2019
Albert Galceran dedica el seu espai a grans dones pianistes: Maria Joao Pires, Alicia de
Larrocha, Martha Argerich, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili i Valentina Lisitsa. De
Lisitsa, Galceran assenyala que el 25 de febrer debutarà al Palau de la Música
Catalana (Palau Piano). Minut 10.
Enllaç:
https://beteve.cat/artic/dones-pianistes/

La Llança
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/lisitsa-primera-estrellainternet-musica-classica-debuta-palau_357060_102.html
MÚSICA

Lisitsa, la primera
estrella d’internet de
la música clàssica,
debuta al Palau de la
Música
La Llança
Barcelona. Dimecres, 20 de febrer de 2019
1 minut

Valentina Lisitsa, la primera estrella d’internet de la música
clàssica, debutarà al Palau de la Música Catalana el proper dilluns 25
de febrer. Lisitsa té més de 147 milions de visites i 400.000
subscriptors a les xarxes socials i és especialista en la música
de Serguei Rachmàninov i compositors minimalistes,
com Philip Glass. En el concert de dilluns interpretarà un repertori
molt variat que començarà amb la famosa Sonata per a piano núm. 14,
en Do sostingut menor de Ludwig van Beethoven, batejada cinc anys
més tard de la mort del compositor com a Clar de Lluna,i continuarà
amb peces de Philip Glass i Módest Mussorgski. Finalment, clourà el
concert amb la Suite d’El trencanous, un dels ballets més famosos que
va compondre Txaikovski.
Valentina Lisitsa, que es va fer famosa a través d’internet, ha convertit
el seu èxit en carrera mundial i ha tocat a les principals sales d’Europa,
els Estats Units, Amèrica del Sud i Àsia. També és artista resident de la
International Musikfestspiele Saar i al Festival Palermo Classica. Al
Royal Albert Hall de Londres davant vuit mil persones va oferir una
actuació en la qual el públic va poder triar el programa.
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