Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 23138

TARIFA: 684 €

E.G.M.: 130000
EL
PUNT
AVUICULTURA
ÁREA: 107 CM² - 10%
SECCIÓN:
DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE DEL 2016

24 Noviembre, 2016

Barenboim
del cantautor de
presenta el
sta, acadèmic i amic” seu nou piano

on

, que va quedar
per Raimon
scola, un profesès li va fer escolc Raimon al Pa7), remarcava la
cia que l’amistat
ut en el projecte.
és com un germà
ui demano con-

sells. És lúcid i amb una
gran capacitat de síntesi,
de manera que, si et dóna
consells, ho fa sempre en
forma de subjecte, verb i
predicat.”
La presentació ahir del
llibre culmina els actes del
30è aniversari de l’editorial d’Alzira. ■

al Palau
Redacció
BARCELONA

El pianista i director d’orquestra argentí Daniel Barenboim presenta aquest
vespre al Palau de la Música el seu piano “somiat”
amb una gira per l’Estat
espanyol que acabarà diumenge a Madrid i que l’ha
dut ja a Saragossa. El concert, programat dins el
festival BCN Clàssics, inclou obres de Schubert,
Chopin i Liszt. El seu nou
piano, dissenyat per ell
mateix al costat del fabricant belga Chris Maene,
combina els avantatges
tècnics moderns amb la
peculiaritat de tenir les
cordes paral·leles, com el
piano de Liszt que li ha
servit de model, en lloc
de diagonals. Això genera,
segons va comentar fa
un parell de dies en una roda de premsa a Madrid,
“un so més transparent i
clar”.
Sempre compromès
amb l’actualitat, Barenboim va qualificar de “catàstrofe” l’elecció de
Trump “tant si fa el que va
dir en campanya com si
no”. Respecte a la crisi
dels refugiats sirians va
advertir: “No es podrà resoldre si no es comprèn
que és un problema universal.” ■
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Barenboim porta al Palau el seu nou piano
CLÀSSICA El pianista i director d’orquestra Daniel Barenboim lamenta que els polítics
en general no siguin “gent de
gaire cultura” i tendeixin a
considerar la música com a una
cosa “elitista”, i considera “una
gran llàstima” que no hi hagi
educació musical a les escoles.
“La música és de tot menys
elitista”, ha subratllat durant la
presentació a Madrid del seu
últim àlbum, On my new piano,
i de la seva gira per Espanya,
que el portarà aquesta tarda al
Palau de la Música. El director
d’orquestra ha recordat que
“quan jo era jove, la música
formava part d’una cultura
general. Avui dia no és el cas: es
pot ser molt culte sense tenir ni
idea de música. Si no hi ha
música a casa, no n’hi ha a
l’escola, vas a la Universitat i ja
és tard. Caldria fer alguna cosa
per l’educació musical”, ha
argumentat.
El premi Príncep d’Astúries de
la Concòrdia ha assenyalat que
l’absència d’atenció al món de
la cultura està relacionada amb
els períodes difícils com els que
està vivint el món actualment,

KIM MANRESA / ARXIU

Daniel Barenboim

fent referència al conflicte sirià
i les dificultats econòmiques
mundials. “Hi ha coses que són
més urgents, no pas més importants, que la cultura, i per
això es tendeix a deixar-la de
banda”, ha argumentat. I continuant amb l’anàlisi del moment actual, el pianista argentí
ha valorat la recent victòria de

Zenet: “Ja no faig vida nocturna,
i això es nota al meu disc”
MÚSICA Zenet, un dels cantautors més originals i iconoclastes del país, presenta
aquesta nit a Barcelona el
seu esperat nou àlbum Si
sucede, conviene (sala Barts,
21 h). Una obra on el músic
malagueny aboca uns quants
senyals inequívocs que la seva
vida ha canviat considerablement. Començant pels hàbits
–“La meva vida ja no està
lligada a la nit”– i continuant
pel so, amb el qual té molt a
veure
la presència
del brillant
PALAU DE
LA MUSICA
CATALANA

“Abans treballàvem amb
un so hiperrealista, se sentia
fins i tot el lliscar de l’ungla
sobre la corda, un so gairebé
brut, i que tenia molt a veure
amb el món on estàvem vivint; i ara en canvi, tenim un
so net”. Després hi ha les
lletres, que destil·len una
alegria de viure plena de
lluminositat, i, finalment, un
estil reformulat que s’acosta
als ritmes llatins, cubans i
caribenys.

Donald Trump a les eleccions
presidencials dels Estats Units
per assegurar que està “horroritzat” amb les propostes que
va plantejar el republicà durant la campanya electoral. “Si
fa el que va dir que faria és una
catàstrofe, i si no ho fa també
ho és”.
Barenboim actuarà al Palau
amb el seu nou piano, dissenyat per ell mateix i el fabricant belga Chris Meane. El nou
instrument que acompanya el
músic a la gira està basat en la
versió restaurada del piano de
Franz Liszt que Barenboim va
utilitzar en un recital a Siena al
2011. Té les cordes rectes i
paral·leles en lloc de diagonals,
cosa que “genera un so més
transparent i càlid que el que
produeixen els pianos moderns”, ha explicat el músic.
“No m’havia fascinat mai tant
cap piano com el de Liszt”, ha
confessat.
El pianista ha assegurat que
aquest artefacte és més sensible i cal anar “més amb
compte” a l’hora de tocar-lo
perquè pot “xisclar” amb més
facilitat. / Agències

|

38 Cultura i Espectacles
24 Noviembre, 2016

|

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 23138

TARIFA: 3352 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 525 CM² - 49%

SECCIÓN: CULTURA

Antoni Batista traça en un llibre la trajectòria del cantautor de
Xàtiva des d’una perspectiva de “fan, periodista, acadèmic i amic”

L’amic Raimon
Guillem Vidal
BARCELONA

Tres setmanes després
d’anunciar una sèrie de
dotze recitals de comiat al
maig al Palau de la Música,
Raimon va tornar ahir a
comparèixer en públic per
a la presentació, al Col·legi
de Periodistes, de Raimon. Paraula i cant (Bromera), un llibre de gran
format a través del qual
Antoni Batista (Barcelona, 1952), que des de la
publicació d’un article a
Diari de Barcelona l’any
1976 ha escrit sobre Raimon “en pràcticament
tots els gèneres literaris”,
traça la trajectòria de l’autor d’Al vent des d’una
perspectiva de “fan, periodista, acadèmic i amic”.
“Entenc que pugui semblar que tot plegat estava
previst, però aquest llibre
no té res a veure amb el
meu comiat”, deixava ahir
ben clar Raimon.
Tot i assegurar que,
simplement, “s’havia deixat fer un llibre”, la contribució de Raimon i la seva
dona Annalisa en el volum

Raimon i Antoni Batista, ahir al Col·legi de Periodistes ■ JOSEP LOSADA

“Si Raimon et
dóna consells,
ho fa sempre en
forma de
subjecte, verb i
predicat”

permet veure reproduïdes
fotografies poc conegudes
del cantautor, de qui a
Raimon. Paraula i cant es
repassa la discografia i els
diversos llibres que, sobre
ell, s’han publicat. “És rigorós en el que es diu i amb
dades exactes”, subratllava el cantautor.

Batista, que va quedar
impactat per Raimon
quan, a l’escola, un professor francès li va fer escoltar el disc Raimon al Palau (1967), remarcava la
importància que l’amistat
havia tingut en el projecte.
“Raimon és com un germà
gran a qui demano con-

sells. És lúcid i amb una
gran capacitat de síntesi,
de manera que, si et dóna
consells, ho fa sempre en
forma de subjecte, verb i
predicat.”
La presentació ahir del
llibre culmina els actes del
30è aniversari de l’editorial d’Alzira. ■
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EntrevistaNach El raper alacantí debuta com a escriptor amb ‘Ham

“He sabut donar forma a les pors”
Maria Alemany
BARCELONA

L’

moment d’organitzar-les. Sabia
que amb el rap no podria fer-ho i
vaig començar a escriure poemes. D’aquí n’ha sorgit el llibre,
d’una manera molt natural.

alacantí Ignacio Fornés (1974), conegut
com Nach, és un dels
rapers més populars
Quina diferència hi ha entre la
PALAU
DE LAmusical
MUSICA
CATALANAseva poesia i el seu rap?
del panorama
estatal.

dins, trobar paraules i barrejarho. Al final ha sortit una creació
més rica del que esperava quan
tot estava desorganitzat.
Què hi ha trobat, en vostè?
M’he adonat que em sentia més
sol i que sóc molt més vulnera-

pot, i a
fet sof
m’ha f
flexió
aques
créixe

Ha ac
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CINC TREBALLS
ESSENCIALS
‘IN THE
COURT OF
CRIMSON
KING’
1969
J El debut del grup és la seva

CICLE MUSICAL A RAZZMATAZZ

Orozco inaugura el
nou Room Festival
3La primera edició també compta amb Manel i Sidonie

RICARD CUGAT

obra més simfònica, amb
boniques peces envoltades en
el so de mellotron i amb la veu
de Greg Lake, pre-Emerson, Lake
& Palmer. Peces de capçalera
com la melancòlica Epitaph
i la crispada, gairebé hard rock,
21st Century schizoid man.

‘ISLANDS’
1971

J Un magnètic disc de transició

que va obrir espais de
contemplació mística amb
improvisacions de contorns freejazz. Inspirat per les estades de
Pete Sinfield a les Pitiüses i la
Odissea d’Homer. Hipnòtica
Formentera lady.

‘LARKS’
TONGUES
IN ASPIC’
1973

J Un altre canvi: Fripp alça el to i

estableix els paràmetres del King
Crimson més agrest, assentat en
la seva guitarra incòmoda, en
peces com la que dóna títol.
Exploració aventurera i lliure amb
la veu i el baix de John Wetton i
la bateria de Bill Bruford.

‘RED’
1974

J El trio Fripp-Wetton-Bruford

firma el seu moment àlgid dels
anys 70 combinant duresa i
tècnica, senderisme progressiu i
emotivitat. L’aïrada Red i la
majestuosa Starless, de 12
minuts, constitueixen dos pilars
en la trajectòria del grup.

‘DISCIPLINE’
1981

J La reencarnació als 80

va portar noves idees de la mà
d’Adrian Belew. Un King Crimson
obert a ritmes exòtics, combinant
tornades obsessives amb
exploracions de guitarra,
de la tribal Elephant talk a les
metamorfosis de Frame by frame.

33 Antonio Orozco posa per a una entrevista amb EL PERIÓDICO, en un cèntric hotel de Barcelona.
ADRIANA VALERO DENGRA
BARCELONA

L

a història musical de
Barcelona no consta solament dels capítols escrits al
Palau de la Música Catalana, l’Auditori i el Gran Teatre del Liceu. També té una secció amb nom
propi: la sala Razzmatazz, tal com
recorda Juli Guiu, el director de la
pròxima mostra que s’allotjarà en
aquest recinte, el Room Festival.
Aquest cicle de concerts neix amb la
intenció de tornar la música a un
format «més pròxim, com és el
d’aquesta sala de rock de les de tota
la vida», explica Guiu, amb una programació que inclogui artistes de la
talla d’Antonio Orozo (encarregat
d’inaugurar el festival avui), Manel,
Suzanne Vega, Macy Gracy, Sidonie
i Natalie Imbruglia, entre d’altres.
Els organitzadors, també responsables de l’estiuenc Festival de
Cap Roig, confessen que no temen
la competència. Malgrat l’enorme
oferta de festivals que caracteritza
la programació musical de la capital catalana, Guiu manté que està
totalment equiparada a la demanda del públic català i, més concretament, barceloní, «un gran consumidor de música en directe». Segons
apunta el director, «l’èxit del festival dependrà de la proposta», és a
dir, de com el públic encaixi «aquest
format més íntim a la sala Razzma-
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tazz amb el conjunt del cartell» que
plantegen.
La primera edició del Room Festival arriba amb el llistó disparat després que aquest estiu el Festival de
Cap Roig batés rècords d’assistència. La 16a edició de la mostra de la
Costa Brava va superar per cinquè
any consecutiu les xifres de públic,
amb 45.011 espectadors repartits en
23 concerts. Encara que el Room Festival compta amb una programació
més reduïda, amb només vuit concerts confirmats, la seva proposta
artística és igualment ambiciosa.

La finalitat de la cita
és tornar la música a
un format «pròxim,
com el d’aquesta sala
de rock de tota la vida»
Antonio Orozco serà l’encarregat
d’inaugurar avui aquest cicle amb
una actuació que s’emmarca dins
de la gira de presentació de Destino,
el seu setè treball d’estudi. Les entrades per a l’actuació del cantant de
l’Hospitalet es van esgotar fa dies.
A la seva actuació la seguirà, encara
que no de prop, la del grup barceloní Manel, que pujarà a l’escenari de
Razzmatazz el pròxim 25 de gener.

L’actuació Manel forma part de la
gira de promoció del seu últim disc,
Jo competeixo, en què la banda experimenta amb sons més electrònics
sense perdre el seu segell intimista.
CLAUSURA AMB SUZANNE VEGA / Amb un

mes de diferència respecte de Manel, els concerts de la banda britànica Level 42 i la cantant australiana
Natalie Imbruglia, que torna amb
Male després de vuit anys absent en
el panorama musical, també aterraran a Razzmatazz el 24 i 25 de febrer, respectivament. El 25 de març
serà el torn de Sidonie, que a un pas
de celebrar els seus 20 anys de carrera portarà El peor grupo del mundo.
Amb només una setmana de diferència, l’1 d’abril, Macy Gray visitarà la sala per presentar Stripped al
mateix escenari en què cinc dies
més tard el barceloní Ramon Mirabet pujarà el seu segon treball, Home
Is Where the Heart Is.
I si Orozco inaugura el festival,
la clausura del certamen té preparat un altre plat fort: Suzanne Vega. El 10 de juny, la compositora californiana creuarà l’Atlàntic per demostrar a la capital catalana per
què se la considera una de les cantautores més brillants de la seva generació. Les entrades per als concerts ja estan a la venda a les pàgines web www.roomfestival.com i
www.clipperslive.org. H
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Una tarde para conocer
Danza Down

om

La Asociación Danza Down tiene su sede en la calle de Costa Verde, número 15.

La Asociación Danza Down quiere
celebrar el “Fair Saturday 2016”
–un movimiento global de carácter
cultural y social para apoyar a una
oenegé o proyecto social–, con una
jornada de puertas abiertas en su
sede del distrito de Tetuán, ubicada
en la calle de Costa Verde, 15. Será
el próximo 26 de noviembre, a las
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18 horas, y bajo el lema “Un día
para cambiar el Mundo a través del
Arte y la Cultura”, los asistentes
podrán presenciar ensayos y proyecciones de esta asociación, entre
cuyos objetivos destaca el conseguir a través de la danza la integración de las personas con discapacidad intelectual.

En Danza Down se integra la
Compañía de Danza Elías Lafuente, compuesta por bailarines
con discapacidad intelectual y con
una trayectoria profesional altamente valorada, tras haber actuado
en escenarios como el teatro de la
Zarzuela de Madrid o el Palau de
la Música Catalana, entre otros.
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LA DANZA DE JULIO BOOCA
El ex bailar(nargentino
Julio Bocca
dirige al
Ballet NacionalSodre(Uruguay)en "Copp61ia".
Barcelona
(Liceu, de116a120diciembre)y Madrid (Teatr~sdel Canal,de127dic,al ldeenero)..~

Bebe, madurez
y experieneia
Mas~’ntimaperoconla
mismaesenciade sus
primerostrabajos,
Bebevuelvea
Barcelonaconsu
exitosocuarto
album"Cambio
depiel" (Palaude
la MOsica
(22
diciembre)..

UN

MES

¯ .~

CON

RITMO
Aprovecha
el descansonavide~o
paraexprimirestascitas culturales
queinvitana cantar
y bailar.
DIRTY DANCING
BAILE HIPN©TI@©
Babyy Johnnyse instalan
enel TeatroAlcal&de
Madrid(del 1dediciembre
al 5 defebrero)coneste
clasicodel cinedelos
ochentaconvertidoen
musical,bajola direcci6n
deFedericoBellone.El
espectaculo
se trasladara
despu6s
al TeatroTfvoli
deBarcelona
(del 9 de
febreroa112demarzo).

"Elarte
pot exceso
recorreel
le~ado,del
poli[ac6,tico
can[an[c
v
artista de la
MovidaTino
Casal.Enel
Muscodcl
Traie,basrael
19 de febrero.

ANIVERSARIO
BRITPOP
La bandadeBirminghamOcean
ColourScenecelebra
los veinteaSosde
su c@ebre
album
"MoseleyShoals"
(1996),conunagira
quevisita Madrid(30
de noviembre,La
Riviera),Barcelona
(1
de diciembre,Apolo)
y Zaragoza
(2 de
diciembre,
Oasis).
W99
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El Punt Avui TV-English Hour
23-11-2016
Entrevista a Simon Halsey, realitzada per Marcela Topor.
Enllaç:
http://www.elpuntavui.tv/video/192823991.html

