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Agenda

Els Barcelona 4 Guitars tomen
sl Palau de ~a Mtlsica Catala
na amb’Versus’, un espectacle on combinen la mdsica
cl~ssica arab notes d’humor.
E128de maigi el 28 de juny.

tin !)~’S$~
Fins e] 29 de maigla ciutat de
Tarragona rememora l’@poca
romanaarab exposicions, festes, fires gastron~miquesi recreacions en viu de corn era la
vida en aquell temps.

E1TeatreNac~_onalde Catalunya acuJJ fins a112de juny ’V~ctSna’, una h~st0fia d’srnor arab
EmmaVilarasau, Pere Arquillu@, Jordi Boixaderas~ Merc@
Ar~inega,entre altres.

El popular imitador porta a
l’Auditori de Gironael seu darrer espectacle, ’15 arias no es
nada’. Latre inte[preta fins a
150 personatges en una hora
i mitja Dissabte, 4 de juny

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ballada I després de Pina, què? De
la mà de Jodar l’espectador coneixerà la història recent de la
dansa contemporània des de la
perspectiva de la seva pròpia experiència, nascuda de la col·laboració amb artistes de la talla de
Cesc Gelabert. (Mercat de les
Flors. 27 i 28 de maig, 20.30 h; 29
de maig,
18 h. 10 euros.)
26 Mayo,
2016

anys va agafar el restaurador Javier de las Muelas. Abans,
però, el
FRECUENCIA:
Semanal
Quiu —així el coneixen molts— ja
existia com a celler de O.J.D.:
vins, però20657
PÁGINAS: 7
no va ser fins a l’esmentada dècada quan a la nit barcelonina
es va119000
caçó assaonat, hamburguesetes,
TARIFA: 7650 €
E.G.M.:
fer famós per la seva combinació el bistec tàrtar de Wagyu i el tatade cerveses i coses per picar.
Avui, kiESPECIAL
de tonyina. A més, ofereix una
ÁREA: 678 CM² - 60%
SECCIÓN:
a les patates braves s’han sumat extensa carta d’amanides, com la
plats com la truita de gambetes, el mexicana, la waldorf, la ceviche i la

PAÍS: España

A missa amb Leonard Bernstein
Javier Pérez Senz

T

ot en la Missa del llegendari compositor, pianista i director d’orquestra
nord-americà Leonard Bernstein (1918-1990) és monumental i insòlit. No solament pels
efectius corals i orquestrals
que demanda una obra definida com una “peça de teatre per
a cantants, actors i ballarins” i
que barreja gèneres tan dispars
com el jazz, el rock i el blues
amb la música clàssica. Molt
poc programada a Espanya —es
va estrenar a l’estiu de l’any
2000 en els festivals de Santiago de Compostel·la, Peralada i
Sagunt—, s’estrena a Barcelona
aquest cap de setmana a la sala
gran de L’Auditori; és una aposta personal del director japonès Kazushi Ono —devot admirador de Bernstein— per tancar la temporada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC),
però una sobtada malaltia l’ha
obligat a mantenir repòs i cedir
la batuta a Clark Rundell, especialista en música contemporània.
La Missa reflecteix l’afinitat
mahleriana de Bernstein, un colossal humanista de la música
del segle XX que no va ser mai
comprès com a compositor. De
fet, l’obra és la història dels continus dubtes que van acompanyar el seu procés creador
quan era un divo de la direcció
orquestral, un solvent pianista,
un divulgador de la música
com no n’hi ha hagut altre —els
seus concerts televisius són encara una referència— i una per-

Leonard Bernstein va compondre la seva Missa per encàrrec de Jacqueline Kennedy.

sonalitat molt influent pel seu
carisma en l’evolució de la música americana del segle XX.
Bernstein va compondre
aquesta partitura per encàrrec
de Jacqueline Kennedy per a la
inauguració, el 8 de setembre
de 1971, del Kennedy Center for
the Performings Arts de Washington. La vídua del president assassinat a Dallas el 1963
volia una obra d’esperit conciliador i forta càrrega espiritual:
el compositor va pensar inicial-

ment en una missa d’estructura tradicional, però aviat va descartar els límits convencionals
del gènere. El resultat va ser
una peça híbrida, rara i complexa en el seu desig d’unir
jazz, rock, blues i música clàssica en la celebració d’una
cerimònia religiosa en la qual
els fidels es rebel·len, dubten i
fins i tot carreguen contra Déu.
El famós compositor de
West Side Story va utilitzar en
aquesta obra textos de la missa

llatina i altres d’elaborats per
Stephen Schwartz i per ell mateix, incorporant fins i tot uns
versos que li va regalar Paul Simon. Encara que no va dirigir
l’estrena, va portar al disc una
versió al capdavant de la mateixa companyia que va estrenar la peça a Washington. El
2003, el director nord-americà
Kent Nagano va gravar a Berlín
una versió amb el tenor Jerry
Hadley com a celebrant i direcció coral de Simon Halsey,

h (de 67 a 106 euros).

inspiradors. Koitton Club. 21:30h
(18 euros).

dinastia dels Farruco. En aquest
espectacle, a més, tindrà la veu
de Poveda. Apolo. 20.00 h (25
euros).

l’any, també s’hi
afegeix una terrassa exterior.
Horari: de dilluns a diumenge
de 12.00 a 16.30 i de 19.00 h a
24.00 h.
Montesquiu
Carrer Mandri, 56. Barcelona

nou titular de l’Orfeó Català.
L’obra, estructurada en 17
parts, no admet etiquetes, ni
per la seva insòlita combinació
de gèneres, a cavall entre l’oratori escènic, l’òpera, el concert
o el musical americà, ni per la
descomunal plantilla que demanda: un sacerdot celebrant,
un nen soprano, solistes vocals
preenregistrats, cor simfònic,
cor de carrer i conjunts de jazz
i rock que intercanvien les seves energies amb una gran orquestra simfònica amb amplis
dispositius de percussió.
Si l’estrena a Espanya va tenir una rellevant dimensió teatral —un muntatge signat escènicament per Joan Ollé que,
afortunadament, va fugir de
l’estètica del musicals de l’època tipus Jesus Christ Superstar i
Hair, i musicalment per Ángel
Gil-Ordóñez—, a L’Auditori
prendrà tot el seu valor la
dimensió concertant de la partitura; al costat de la plantilla de
l’OBC, intervenen sota la batuta
de Rundell el baríton William
Dazeley en la part del celebrant, Bernat Rosés (nen solista), una gran massa coral integrada per quatre formacions
—els cors Madrigal i Lieder
Càmera, Cor de Teatre i el cor
infantil Amics de la Unió—, una
banda de rock i jazz formada
per joves músics i professors de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) i diversos
solistes preenregistrats, com
també alguns efectes especials.

MISSA
Leonard Bernstein
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
Director: Clark Rundell
L’Auditori de Barcelona
27 (20.30 h), 28 (19 h) i 29 (11 h)
Entre 10 i 56 euros

Concerts
Dijous 26
Coldplay. La banda liderada per
Chris Martin va començar
dimarts, a Niça, el tram europeu
de la seva gira mundial, iniciada a
l’Amèrica Llatina. S’estaran dos
dies seguits a l’Estadi Olímpic per
presentar el seu últim disc, A
Head Full Of Dreams, i ho fan
amb un espectacle que promet i
en el qual el públic s’ha d’implicar.
Estadi Olímpic. Dies 26 i 27. 21.00
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CocoRosie. L’estranya parella torna amb material nou,
Heartache City, amb el qual
tornen al so ingenu i imaginatiu
dels seus inicis. Apolo. 20.00 h
(30 euros).

Alberto Cortez. El veterà cantant argentí torna amb la gira El
regreso, una possibilitat de tornar a sentir tots els seus clàssics.
Barts. 21.00 h (25 euros).

Duquende. El cantaor de Sabadell presenta un espectacle amb
Camarón i Paco de Lucia com a

Divendres 27
El Carpeta i Miguel Poveda. El
Carpeta és un bailaor sevillà de la

Dissabte 28
The Slingshots. Una perspectiva des de casa nostra del funk,
del jazz i del soul en la seva cara
més ballable. Proposta contagiosa. Tindrà lloc al Jamboree. 21.30
h (10-12 euros).

Dimarts 31
Stefano Bollani. Cicle de jazz
italià amb un pianista que trenca
normes a la recerca del seu propi
estil. Jamboree. Dies 31 i 1. 20.00 i
22.00 h (22 euros).
Dimecres 1
Primavera Sound. Benvinguda
amb les actuacions de Suede, Sr
Chinarro, Goats i Doble Pletina,
entre d’altres als. Fòrum. A partir
de 18.00 h (gratuït).

va ser la Fedra que va escriure EstePAÍS: España
llés en versos
alexandrins, inspirant-se en
Racine.42Una noia de poPÁGINAS:
ble, putaTARIFA:
jove, que
3640es€ casa amb un
pagès vell, Teseu, de l’horta valenÁREA: 147 CM² - 13%
ciana, per
recuperar el seu bon

dels anys seixanta, quan va morir la
FRECUENCIA:
Diario
seva
filla petita;
uns anys, doncs,
d’amargorid’ira.ElmateixanyBlai
O.J.D.: 131497
Bonet,
fill del porquer de Santanyí,
E.G.M.: 634000
homosexual, lector de Pavese i PaSECCIÓN: CULTURA
solini,
va escriure sobre les putes

crònica per la poesia, l
Ollé (Coral romput)
més. “Cos –diu– és te
sia; teatre fet a partir d
pació per la paraula. A
més cinematogràfic. A

26 Mayo, 2016

Flamenc d’arrel
Música
RAFA TINTORÉ

Amb només vuit anys, Duquende
–sobrenom artístic de Juan Rafael
Cortés– va ser convidat per Camarón de la Isla perquè l’acompanyés
enunadelessevesactuacions,ides
d’aleshores no ha deixat els escenaris. Aquesta nit, a les 21.30 hores,
presenta al Koitton Club un espectacle basat en els seus dos grans
mestres i inspiracions: el mateix
Camarón,quelivadonarunaoportunitat quan era nen, i el compositor espanyol Paco de Lucía, que el
va incorporar a la seva formació
com a cantaor en els seus inicis.
Nascut a Sabadell, Duquende és
“un monstre”, va dir Paco de Lucía
fa uns anys, “que té la màgia del
cant, la inspiració i la tècnica”.
Aquestes virtuts són les que l’artista pretén desplegar aquesta nit,
en què cantarà alguns dels temes
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més populars de la seva carrera;
una trajectòria professional que
l’ha portat a actuar al Palau de la
Música de Barcelona, l’Auditorio
Nacional de Música de Madrid o el
Palau de la Música de València, entre d’altres.
A través de les seves experiències personals i del sentiment adquirit d’aquests dos grans artistes,
Duquende ofereix una actuació
passional i emotiva que rememora
els orígens del flamenc.
DUQUENDE. KOITTON CLUB.
ROSSEND ARÚS, 9. BARCELONA.
21.30 HORES. 18 EUROS.

Una actuació de
flamenc passional
que es basa en els
seus dos mestres:
Camarón i Paco
de Lucía

Atrevei
DEBAT
J. MASSOT

Quan Josep Maria
publicar La resist
(Acantilado) no po
l’ingent nombre de
estaven esperant,
bre que expressés e
per com havia ev
sistema i que, a m
una via alternativa
teoria de la proxim
crítica a l’hegemo
dels valors econòm
tecnociència –ara
tant l’obra pioner
Munford–.
Esquirol serà aq
l’hotel Alma dialog
món Andrés, qu
obres essencials so
mística, i prepara p
lado un assaig amb
sar y no caer, un l

des d’avui –amb unitats limitades– i que acaba. És un musical basat sa Novell. Finalment, la sala Gran es
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
en Shakespeare i amb
música tornarà a omplir, sens dubte, amb
permet anar a deu espectacles
PÁGINAS:
39
torna 131497
al no- l’actor fetitxe d’Albertí, Lluís Hoper 100 euros, 90 per als joves. A de Cole Porter i que O.J.D.:
mar, amb qui ha aconseguit grans
vembre
amb canvis: entre
d’altres,
més a més, es mantenen els abonaTARIFA: 6556
€
E.G.M.:
634000
èxitsalTNCiquedirigiràelsagnant
Sílvia
Abril
substitueix
Bea
Segura.
ments de dues, tres i quatre obres.
ÁREA: 249 CM² - 22%
SECCIÓN: CULTURA
Ja al febrer a la gran sala es podrà Ricard III –el d’“el meu regne per
Estractad’abonamentsperveure

mez
teix
cle
29d
Jose
obra

Rubén Gimeno deixa
la direcció titular de
la Simfònica del Vallès

A
n
am
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Rubén Gimeno (València, 1972) ha
decidittancarunaetapadesetanys
al capdavant de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). El director
establert Barcelona s’acomiada
aquest dissabte de la formació sabadellenca amb un últim concert
del cicle Simfònics al Palau en què
interpretaran la Novena de Beethoven. Ara se li obre un període en
què vol explorar la carrera com a
freelance de la direcció orquestral.
“Hem cobert una etapa important –afirmava ahir Gimeno a
aquest diari–. Quan vaig arribar a
l’orquestra hi havia un canvi de
consell d’administració, de gerència i de director titular; anaven a la
recerca d’un camí propi, i crec que
hem trobat la nostra identitat. Però, com tot a la vida, això també té
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el seu moment”, afegia el també violinistaiclarinetistavalencià.“Des
de fa un any valorem quina seria la
millor manera de deixar aquesta
relació, perquè és una tendència
natural dels directors cremar eta-

La batuta valenciana
s’acomiada dissabte
al Palau amb la ‘9a’ de
Beethoven i inicia una
etapa com a freelance
pes, i era millor deixar-la en un
punt en què encara hi ha molta estima per totes dues parts, deixar-la
amb la possibilitat real de tornar
l’any següent a dirigir amb tota naturalitat, perquè això continua
sent casa meva”.

El balanç d’aquests set anys és
positiutantperl’orquestracompel
que fins ara ha estat el seu titular.
L’OSV destaca la millora en la presència escènica del conjunt i la manera com Gimeno ha contribuït a
dotar-lodepersonalitat,amb“propostes innovadores i d’alta qualitat
artística”. Entre els projectes liderats per Gimeno, l’OSV destaca la
flashmob Som Sabadell que van fer
per al Banc Sabadell, interpretant
precisament la 9a de Beethoven al
carrer; els treballs escènics amb
Comediants; el concert Victus 1714
adaptant la novel·la d’Albert
Sánchez Piñol, o els Messies de
Händel a la Sagrada Família i els
participatius de l’Obra Social La
Caixa al Palau de la Música.
“L’èxit de públic al Palau i a Sabadell ens confirma que som al bon
camí. Hem viscut la crisi, hem sobreviscut i n’hem après”, va afegir
Gimeno, que en la seva nova etapa
técontractesaAlemanya,Turquia,
Llatinoamèrica... “I vull continuar
desenvolupant relacions continuades amb l’Orquestra de Tenerife.
I amb la de València, que em fa
molta il·lusió: hi he estat anant cada any però ara podré assumir una
cosa més semblant a una titularitat”.

JOSE
Barc
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Ens agrada!

KAZUSHI ONO
El titular deI’OBC
dirigeix
la Missa’de Bernstein.una
partitura excessiva,
ecl~ctica,
fncempresa
al seu moment,
per6
reflexfidel d’unm[isictotal.
~ L’Auditeri.Dv.27- dg. 29.

02.
VESPRESD’ARNAD~
La formacioaneixforcesarab

03.
I CAPULETIE I MONTECCHI
d aquestajoia del belcanto

~ Liceu.Finsa I’1 dejuny,

04.
,IOYCE DIDONATO

05.
QUARTETCASALS
Lespl~ndida
formaci6tancala

i~ LAuditoriDijous2,
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