Recull de
Premsa

Versión de concierto
Para los liceístas este debut local de
Domingo como barítono es un tanto
agridulce, ya que se trata de una versión de concierto y no de una ópera
escenificada, teniendo en cuenta que
el cantante madrileño es también un
actor pasional, cuyos personajes los
30deAbril,
2015con la actuación
acaba
redondear

años en Barcelona, una etapa de la
que guardo recuerdos entrañables».
PAÍS:
España
Tanta
emoción
tiene sus razones.
Se da la circunstancia de que cuanPÁGINAS: 58
do Plácido Domingo regrese el año
próximo
para 1297
interpretar,
entonces
TARIFA:
€
sí en versión escenificada, la ópera
«Simon
Boccanegra»,
cumplirá
ÁREA:
318 CM² -se
35%
medio siglo del debut liceísta de este
artista extraordinario e irrepetible.

La OBC propone 80 obras para la temporada

Kazushi Ono debutará con la
OBC en la Sagrada Familia
P. M.-H. BARCELONA

Solistas de la talla de Joshua Bell, Isabel
Faust o Lang Lang figuran en la temporada 2015-16 de la Orquestra simfònica
de Barcelona i nacional de Catalunya
(OBC), una temporada en la que la máxima novedad se centra en la toma del
mando del nuevo director titular para

Corrección de errores de anuncio de la Notaría de Jaime
Recarte Casanova de subasta voluntaria privada de bienes
de la entidad Nuevo Encinar S.A. En Liquidación
Yo, Jaime Recarte Casanova, Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, con residencia en Madrid.
Hago constar: Que en relación con la subasta voluntaria
privada de bienes de la entidad NUEVO ENCINAR, S.A., en
Liquidación que se va a celebrar en mi Notaría, y publicada
en el BOE nº 94 y diario ABC de fecha 20 de abril de 2015, la
hora de celebración de la tercera subasta el día 19 de Mayo
de 2015 será las 13:00 horas.
Madrid, a 28 de Abril de 2015. El Notario

las próximas cinco temporadas, el japonés Kazushi Ono, quien se estrenará
en su cargo en un concierto en la Sagrada Familia el 20 de septiembre. Para la
ocasión se ofrecerán 1.500 localidades
gratuitas que se llenarán por sorteo entre quienes se apunten a las «webs» de
l’Auditori y de la Sagrada Familia con
obras de Vivancos, Mozart, Fauré y Takemitsu.
Al maestro Ono se unen en esta nueva temporada otros responsables de la
Orquesta, como Alberto Sampablo, el
nuevo director técnico; Valentí Oviedo,
el nuevo gerente; y Lisi Andres Palacios,
como encargada de prensa: un equipo
renovado encabezado por el entusiasmo del director japonés, quien afirmó
que su idea es «construir una estructura y una arquitectura sinfónica como
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nales del mundo de la cultura y
público en general asistente a la
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una fuerte base. Habrá muchos directores invitados. También queremos insistir en la presencia de compositores
catalanes y me ha gustado mucho dirigir obras de Casablancas. También debo
confesar que me he enamorado de la
ciudad y de su gente».
En este curso de la OBC se incluyen
algunas de las sinfonías fundamentales del repertorio, parte de las más de
80 obras programadas que abarcan los
últimos 300 años de la historia de la música: desde el Barroco hasta la actualidad. A Mahler, Shostakovich, Beethoven, Prokofiev, Brahms, Schumann, Smetana, Stravinsky, Rajmáninov, Chaikovski,
Sibelius Ravel o Gershwin (a quien se le
dedicará un pequeño festival a cargo del
pianista Alexei Volodin) se le unirán los
locales Sor, Guinovart, Magrané, Montsalvatge, Guix o Héctor Parra, el nuevo
compositor residente de l’Auditori en
las próximas dos temporadas, una residencia compartida con el Palau de la
Música Catalana.
El pianista chino Lang Lang velve
ahora tocando y dirigiendo, un fichaje

financiación pública y, precisamente, colaborando estrechamente con Domingo- y la Royal
Opera de Muscate le ha enseñado
el valor de cuidar a los mecenas,
parte fundamental en Europa de
la financiación de las grandes
infraestructuras culturales.

que incluye además a los violonchelistas Alisa Weilerstein y Gautier Capuçon,
los violinistas Isabelle Faust, Joshua Bell
y Vadim Repin o el guitarrista Juan Manuel Cañizares. Subirán al podio Jan Willem de Vriend (principal director invitado después de Emmanuel Krivine),
Jordi Savall (en su debut ante la OBC),
Pinchas Steinberg, Clemens Schuldt,
Ramon Tébar, Salvador Brotons, Pablo
González, Alfons Reverté o Vassily Sinaisky.
Además de los clásicos y contemporáneos, también habrá tiempo para explorar el repertorio de la música de cine,
continúan los «Afters» los sábados y se
quiere incidir especialmente en el compromiso social y educativo de la OBC
repitiendo los proyectos «Et toca a tu»,
«Tocats per l’OBC» «Apropa Cultura» y
«Clàssicament Joves».
El maestro Ono destacó la programación de la «Misa» de Bernstein, una obra
«que nos muestra el amor del compositor por la humanidad y que necesita
una banda de rock y una de jazz, coros
y solistas».
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Ono vol enlairar
simfònica de l’OBC

n concert a la basílica de la Sagrada Família

Juan de la Rubia durant el
concert al Palau. LORENZO DI NOZZI

L’organista
Juan de la Rubia
serveix un festí
barroc
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Juan de la Rubia
PALAU DE LA MÚSICA 28 D’ABRIL

ls artistes programats a
la Constel·lació Palau
100 potser no tenen el
ganxo a taquilla dels presentats en el cicle mare,
però això no vol dir que siguin inferiors en qualitat. Tot el contrari si
parlem de l’Orquestra Barroca de
Freiburg, un dels conjunts historicistes més enlluernadors de l’actualitat. La formació alemanya, liderada per Gottfried von der Goltz,
agombolava ara Juan de la Rubia,
l’organista de la Vall d’Uixó que, des
del seu triomf al Primer Palau, fa ja
onze anys, està menant una carrera admirable.
El devessall de notes de la simfonia introductòria de la Cantata
BWV146 de Bach va ser un bon testimoni de l’agilitat de resposta de De
la Rubia, un element acompanyat
d’un fraseig lliure i expressiu, ideal
per defensar dos concerts per a orgue de Händel, els opus 4 números
1 i 4. Compostos per exhibir el virtuosisme de l’autor mentre distreia
el personal en els intermedis dels
seus oratoris, van rebre del solista
castellonenc versions fresques que
explotaven amb bon nas (i millor
orella) la varietat de registracions de
l’orgue positiu Grenzing a la seva
disposició. L’efervescència dels moviments ràpids i la delicadesa dels
temps lents va estar unificada per
una joia poc dissimulada: De la Rubia gaudia (i feia gaudir) mentre tocava, en plena sintonia amb l’Orquestra de Freiburg, que va signar
acurades lectures del Concerto grosso opus 6 núm. 2 de Corelli i la Suite
núm. 1 de Bach (amb brillants intervencions d’oboès i fagot). El moviment més cèlebre del concert de
Händel conegut com El cucut i el rossinyol tancava com a propina aquest
deliciós festí barroc.e

E

hi Ono davant de L’Auditori de Barcelona, on treballarà els pròxims
irector titular de l’OBC. MAY/ZIRCUS

drà una presència
uè l’orquestra
onies del compora, la Setena ‘Lena. De Beethoven
Tercera, la Cina. El capítol de
pleta amb L’ocell
sky, la Quarta de
a de Schumann, la
ecció de Romeu i
ev i diferents proGershwin, entre
t, l’OBC interpres simfòniques, inel compositor rerra. D’autoria caada inclou obres
grané, de GuinoMontsalvatge, de
“La feina del diear un equilibri”,

ant aquest reperta amb directors
e Vriend –direcemporada–, PinVassily Sinaisky,
i el director sor-

Debut
El pianista
Lang Lang
actuarà per
primera
vegada
amb l’OBC

tint de l’orquestra, Pablo González.
A més, Jordi Savall dirigirà per primera vegada l’OBC amb obres de
Mozart, Salieri, Bach i Händel. Lang
Lang també actuarà per primer cop
amb l’orquestra. Altres solistes que
passaran per L’Auditori són els violinistes Isabelle Faust i Joshua
Bell, els violoncel·listes Alisa Weilerstein i Gautier Capuçon, i el pianistes Alexei Volodin i Kristian Bezuidenhout, entre d’altres.
‘Gladiator’ i Tim Burton

Tal com recorda el nou director tècnic de l’OBC, Alberto Sampablo, “al
públic li agrada” la iniciativa de programar música de cinema, i aquesta
temporada hi haurà concerts dedicats a Gladiator, Pirates del Carib i
la música de Danny Elfman per a les
pel·lícules de Tim Burton. Però no
tot són bones notícies: avui el personal d’acomodació, que L’Auditori
subcontracta a l’empresa Manpower, comença una vaga indefinida. Entre les reivindicacions, demanen millores en la situació laboral i
ser contractats per L’Auditori.e
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’Siempre
Asi’, el 2 de mayo
en
concierto
enla plazadetoros
el Palau de la Mdsicade Barcelona etc,, y el verano pasado los
prestigdososfestivales Internaciohales Stavlite de Marbellay el
Fesfival Vocesde Mujerde Teoman(Marruecos) ya hart disfrw
tado de 1as miles de emociones
que nos transmiten en directo
to de la Cran Via de Madrid(don- las canciones de este legendario
de colgaron el cartel de no hay gr~po que ya son la banda son~
ra de infinitas vidas.
NOCHEMAGICA
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una fiesta dnica y a la vez unb
versal, una fiesta que llena de
buenamtisica que invira al batle
y quellenar~i la n~r:hey los cora
zonesde alegria. Unano:he que,
sin duda alguna, sera reahnente
algo m~gico, una noche en la
que ptibli¢o y arl.istas se fun
dirdn en un todo liamado Siempre Asi. Una de mWpoquisima~
ocasionesque nos brinda la vida
concierta ser~ el dos de mayoa
las 23 horas en la plaza de toros
de Lucena.

d‘abril del 2015

ona.
an sánchez

t o passejar
la història de
l i juvenil, a
onte que vulun botó de la

r desprèn Binal House of
da a Bratislaantell protecl·lustració de
lovena, possiestigiosa del
s i lluminoses
ues i moquehi manen esibres que ofer llegir, a banla biblioteca

blanc amb taper un toboa cuina o dit amb els pan algunes de
a Estocolm,
d’entre 2 i 15
lla Villekulla,
Langstrump,
heroïna creaen (18a automón, tercera
després d’Ans Grimm: 144
venuts). La
museu i teatre
l més gran de
en escaient a
personatge:
gar tan salvat”. Però dins el
edifici físic,
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Obriu els caps
de setmana!

dels Tres
at, en què
ectura de
r. A sota,
al voltant
casa on
,a
e a seguir

PAÍS: España

Com l’escola, els cosins o les
vacances, els contes són patrimoni de la infància. D’aquelles
coses que deixen petjada. Si
de petit has caigut a la marmita dels contes estàs perdut;
de gran, et desdineraràs cada
vegada que posis un peu en
una llibreria.
Com que la idea és incipient,
espero ser a temps de fer alguns suggeriments. Obriu-la a
les escoles entre setmana,
que es converteixi en un referent per als alumnes de la ciutat. El sudoku logístic familiar
de dilluns a divendres és prou
complicat per baixar a la Ciutadella a les tardes. Ja costa encaixar una visita setmanal o
quinzenal a la bíblio del barri.
En canvi, entre setmana, la Casa del Conte es podria nodrir
d’escoles i instituts. Amb activitats potents. Així, a casa, demanaran repetir: als petits els
hi acompanyarem i els xavals
que hi vagin sols.
M’imagino mil activitats i
tallers, visites d’autors, cicles
(de contes de balenes, de mariners, de nens amb ulleres,
de princeses que no ho volen
ser, de contes de dolents dolentíssims o contes sense dolent), exposicions, concursos,
un espai amb disfresses, una
bossa de famílies voluntàries
per explicar contes que complementés una plantilla mai
retallada… I si us plau, obriula els caps de setmana, dissabte i diumenge, matí i tarda.
Perquè en puguem gaudir
tots. — Clara Blanchar

una presència constant i tangible
del món de la literatura infantil i
juvenil a Barcelona i a Catalunya,
és molt positiu perquè, d’alguna
manera, a banda de visibilització,
potser ajudi a evitar una certa
dispersió de recursos en el sector,
que és un dels nostres mals”, apunta sobre la iniciativa de la Casa del
Conte la directora de publicacions
del potent segell de literatura per
a joves Edebé i presidenta del Clijcat Reina Duarte. La veterana editora, però, alerta d’un mal que caldria que el futur centre no patís:
“Sé de la iniciativa, però en desconec els detalls. Caldria que no es
convertís en un parc temàtic o un
mer espai on els pares poguessin
aparcar els seus fills; si no, és
igual que s’acabi dient la Casa del
Conte com el Tren de la Bruixa...
Cal ser una mica ambiciosos i que
sigui un lloc des d’on irradiar una
filosofia i unes iniciatives potents
sobre el món de la literatura infantil i juvenil per tot el territori”. I
apunta una segona dificultat: “No
serà fàcil compaginar activitats
en un mateix centre per a una
franja tan ampla de nens dels zero
als 14 anys”.
Ciurana diu que és prematur
parlar de pressupostos, de la
gratuïtat o no i del personal necessari per tirar endavant la Casa del
Conte. Només hi ha una cosa clara: “L’edifici és extraordinari, amb
aquest punt irreal, fantasmagòric,
ni fet expressament per encabirhi una activitat així”. Una veritat
com un castell. Un particular
Wunderkammer.

Bolets, aturats, falangistes i el
relat de les Bases de Manresa
tell dels Tres Dragons. Així quedà
batejat un edifici que una vaga
ue no, que en aquelles con- de manobres va endarrerir tant
dicions els investigadors que el 12 de juny va fer dimitir
de les col·leccions de zoo- Domènech perquè se l’obligà a
logia no podien treballar: a la entregar l’edifici sense estar acaplanta baixa ja hi havia el Servei bat, com recorda Rossend CasaMunicipal de Matrícules per a nova en el seu imprescindible El
Escoles Primàries. I com que Castell dels Tres Dragons (2009),
amb aquella àrea allà la nova ja fruit de la seva tesi doctoral.
Un any i mig després, el geno hi cabia, algunes de les dependències de la flamant Borsa de ner de 1891, el consistori va ofeTreball Municipal, una mena rir a Domènech l’oportunitat d’ad’oficines d’atur, van ocupar par- cabar l’obra. L’arquitecte apostà
cialment el 22 de juny de 1932 per enllestir les torres i l’ornatambé la primera planta, a tocar ment interior i exterior, per a ell
de les col·leccions dels exquisits cabdal. No dubtà, obsedit a unir
científics. La Junta de Ciències arquitectura i arts decoratives
Naturals va queixar-se a l’Ajunta- en temps ja industrials, a insment, doncs, per “las molestias tal·lar en el mateix edifici quatre
que la clientela de dicha Bolsa obradors que veieren passar
ocasiona por su carácter extre- gent com l’escultor Eusebi Armista, entorpeciendo
los trabajos de investigación del peligro que
supone para las valiosas colecciones del
mismo y las amenazas
reiteradas de incendiar el local”.
Com, en plena República, va arribar a
produir-se aquest conflictiu overbooking en
un dels pocs edificis
que quedaven dempeus de l’Exposició
Universal de 1888, és
una mostra de les moltes peripècies en la
convulsa vida de la que
havia de ser una de les
edificacions més modestes d’aquella fita de
Barcelona, el seu principal Cafè-Restaurant.
Lluís Domènech i
Montaner, el seu creador, no era llavors ni de
lluny l’arquitecte que
acabaria sent (Hospital
de Sant Pau, Palau de
la Música…), tot i que
apuntava
maneres,
com tot just dos anys
abans mostrà amb l’edifici de l’editorial Monta- Escala d’accés al primer pis del Castell. / g. b.
ner i Simón, avui
Fundació Tàpies. Allà, com al futur cafè, ja faria servir la trencadora i industrial totxana vermella, a imatge del que havia fet
Gaudí a Barcelona a la casa Vicens del carrer Carolines o estava acabant a l’edifici de les Teresianes de Ganduxer. També
jugarà amb el ferro, com fa Eiffel
a París… L’encàrrec, fruit de
l’amic i director de l’Escola d’Ar- nau. Els tallers no estigueren
quitectura de Barcelona on feia exempts de polèmica, i per particlasses, Elias Rogent, anava jus- da doble: per si d’ells va sorgir
tet (picabaralles per veure qui el tot el brou que va nodrir la
pagava entre l’Ajuntament i la consolidació del Modernisme, i
comissió organitzadora), però es per si l’arquitecte utilitzà els esva comprometre a enllestir-lo en pais i els diners públics per als
vuit mesos, per quan s’inaugurés seus treballs privats a Comillas.
l’Exposició, el 20 d’abril de 1888.
Les presses tornarien un any i
Quan el projecte d’aquella me- mig després. Calia l’edifici per enna de castell amb torres i di- cabir-hi el nou Museu d’Història,
buixos blaus en escuts blancs que obrirà l’octubre de 1892,
d’artistes com Josep Llimona o però que les mancances farien
Alexandre de Riquer va veure la tornar a tancar fins tres mesos
llum a la premsa, els barcelonins després. Com que els objectius
no van dubtar a fer un símil amb no s’assoliren, l’Ajuntament deciels decorats d’una obra del popu- dí donar el tercer ús a l’edifici,
lar Frederic Soler, Pitarra, en ara com a Escola i Conservatori
aquella època en dansa, El Cas- Municipal de Música (1896), una

Carles Geli

Q
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Els barcelonins no van
dubtar a fer un símil de
l’edifici amb els decorats
d’una obra de Pitarra

adequació que comportarà la primera destrucció de part de l’obra
original. Les classes conviuran al
primer pis amb una exposició de
piscicultura i pesca de gran èxit,
la primera a Barcelona (desembre 1912) i altres activitats, que
s’aturaran quan el 1917 es vulgui
fer el Museu de Catalunya d’Història Natural. Aquest havia de
comportar una quantitat tal de
reformes que acabaria amb moltes particularitats de l’edifici,
una desgràcia que només aturà
el pronunciament de la Dictadura de Primo de Rivera de 1923,
que el 1924 decidí traslladar-hi la
secció zoològica del veí Museu
Martorell.
Una exposició de 220 espècies diferents de bolets enceta el
període republicà del Castell, i
serà quan acollirà les
matrícules de les escoles primàries i la famosa Borsa de Treball Municipal. Pitjor serà en
els primers temps de la
dictadura franquista:
malmès pels bombardejos (amb ells es perdran els darrers rics vitralls d’Antoni Rigalt),
la Falange hi instal·larà
als baixos menjadors
del seu Auxilio Social,
que funcionaran fins a
1945, quan l’espai fou
cedit al Museu de Zoologia.
Més a prop de l’estat
ruïnós que d’una altra
cosa, l’edifici va trampejant les dècades (als
seixanta, les humitats
ensorren part dels terres; fins a 1971 no es va
adequar l’edifici al voltatge elèctric modern;
fins a 1980 no es va poder treure la veïna Academia Álvarez, que ocupava els terrenys amb
un camp de futbol i que
utilitzava la torre de
l’Homenatge de l’edifici
com a vestidor i dutxes
masculines). Fins ben
entrada la democràcia, el 1982,
no es faria la primera gran
rehabilitació, amb la construcció d’un edifici subterrani.
Potser el Castell dels Tres Dragons ha estat destinat sempre a
ser la Casa del Conte. Si més no,
des de 1892: les obres acullen sovint la visita de gent com Josep
Puig i Cadafalch i Enric Prat de
la Riba. No vénen a veure tant el
resultat final de l’edifici com el
seu creador, Domènech i Montaner, membre de la Lliga de Catalunya i president de la Unió Catalanista. Amb els obradors a tota
màquina, l’arquitecte no té
temps per assistir a les reunions
polítiques d’aquell bulliciós any
que ha de donar com a fruit les
Bases de Manresa. Sí, d’això en
deurien parlar entre maons i
dracs i galls de ferro forjat, però
allí no s’hi redactà el projecte de
les Bases de Manresa, com es va
arribar a dir i com Casanova també rebutja clarament. És fantasia, mite... la base dels millors
contes.

un tràveling inels cadàvers di00 morts? ¿900?
loc d’en un vail llarg de l’any

tim en la primera divisió de la moral enterrat en el subsòl i no ens quedi
mundial. A la Champions de
la justíque els nos- Diario
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bador

en què repassarà el seu disc
ncia el seu distanciament del rock

La màgia de
l’organista
CRÒNICA Juan de la

Rubia sedueix al Palau
amb Bach i Händel
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

«¡Quina bellesa!». L’espontània exclamació dels espectadors que havien acudit a la cita de Palau 100 amb
Juan de la Rubia (Vall d’Uixó, 1982) i
la Freiburger Barockorchester es va
sentir reiteradament dimarts en el
recinte modernista. Un dia després
de tocar a la Sagrada Família en la cerimònia en memòria de les víctimes
de l’accident de Germanwings, l’organista titular de la basílica canviava de terç per enfrontar-se amb gran
èxit a un concert amb obres de Bach
i Händel, a més de participar en una
de Corelli.
El repte del castellonenc era important, no solament per estar a
l’altura d’un prestigi ja acreditat
en concerts en catedrals i auditoris
europeus sinó per fer-ho al costat
d’una de les formacions barroques
més prestigioses i per això dominadores d’un repertori que interpreten contínuament per tot el món.
Però fos quina fos la dificultat d’acoblament amb aquests excel·lents intèrprets va ser superada amb mestria, seguretat i una desimboltura
pletòrica de virtuosisme. Només cal
dir que els mateixos components
de l’orquestra van ser els primers
d’aplaudir De la Rubia al final de les
seves interpretacions conjuntes.

mocional.

, a qui, en la sercelona, fa gaio, vam veure en
erent: la banda
mb Buck a les fibat. Va ser una
mbé està al mu-

und en el seu
ock. «El gèneuna música per
ng Stones, Paul
eix. És història,
va a veure com
adro del Prado
nessin a veure
ompren discos

dels Stones però van a veure’ls a un
concert», reflexiona. Per això, diu
que se sent més identificat amb el
perfil del cantautor, que li permet
retrobar les seves arrels en el folk.
«Tot i que vaig tocar música elèctrica amb The Soft Boys, les meves
cançons són senzilles, veu i harmonies, no sóc un rocker. Posats a
ser antiquats, més m’estimo el format de cantautor», assegura.
Es mostra encantat amb la proposta de Jamboree d’oferir dos recitals seguits, pràctica poc habtiual
en el rock. «Seran dues actuacions
completament diferents, amb repertoris diferents», anuncia. H
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LIRISME / L’organista ja va captivar en

la seva primera recreació amb la formació de la Simfonia de la cantata
Wir müssen durch viel Trübsal de Bach,
però on va lluir el seu domini de
l’instrument, capaç per si sol de suplir una orquestra, va ser amb les dues peces escrites per Händel per a orgue de caràcter no litúrgic: els concerts en fa major, opus 6/2 i opus 4/4.
La desbordant agilitat dels seus dits
sobre el teclat i el lirisme desprès
van inundar de màgia la sala.
Va ser una magnífica i aclamada
vetllada, que va obligar l’instrumentista i l’orquestra, que va interpretar
sola una suite de Bach, a oferir una
victorejada propina. H

porani, que serà un terç. Per acon
seguir l’equilibri, les simfonies han
de ser realment simfòniques, han
de funcionar com una arquitectura,
com una base gaudiniana”.
Com ja va anunciar La Vanguar
dia del 19/4/2015, Ono debutarà
com a titular de l’OBC de manera
insòlita,ambelconcertdel20dese
tembre
Sagrada2015
Família, on so
30a laAbril,
narà el Rèquiem de Fauré. Un acte

trantse del 18 de maig al 18 de juny
als webs Auditori.cat,
SagradaFa
PAÍS: España
milia.cat o LaVanguardia.com). El
concert inaugural
a L’Auditori
PÁGINAS:
39serà
la setmana següent, amb una de les
peces del simfonisme
francès
TARIFA: 7748que
€
Ono tendeix a brodar: Daphnis et
Chloé, de Ravel,
en
la
versió
com
ÁREA: 294 CM²
pletaperaorquestraicor(Madrigal
i Lieder Càmera) i amb Vadim Re
pin al violí. I sonarà també la prime

-

Ono dirigirà quatre programes et les sortilèges de Ravel), i el con
cert de clausura
més–“ésexcepcionalquenoméssi
FRECUENCIA:
Diario amb la Missa de
gui cinc setmanes, a partir de la Bernstein, una traca final que mai
no s’ha escoltat a Barcelona i que in
temporada següent seran O.J.D.:
sis més 141874
dos del projecte educatiu”, s’excu clou instruments de rock, les veus
de
quatre cors i la del baríton Wi
sa–, i ho farà amb la 4a de Brahms
i
E.G.M.: 718000
el Manfred de Montsalvatge –“con lliam Dazeley. “És el missatge de vi
vull enviar”, diu Ono.
tinuaré amb l’estreta relacióSECCIÓN:
amb el da que
26%
CULTURA
Una altra novetat: Jordi Savall di
repertori català”–; la 5a de Prokó
fiev i el concert per a violoncel de rigirà per primera vegada l’OBC, al
Dvorák amb Gautier Capuçon; la servei de la música antiga. I Lang

foc,ambeljoveLionelBringuierala
batuta o El amor brujo, amb Albert
Guinovart al piano. També al piano
Aleksei Volodin oferirà un Festival
GershwiniperNadalhihauràunes
pecial Broadway. Ull a les músiques
depel∙lícules:aquestcops’escoltarà
la de Gladiator (de Hans Zimmer i
Lisa Gerrard), Pirates del Carib i les
músiques de Danny Elfman per als
films de Tim Burton.c

un programa compromès i dei
xantnos un recital d’alt calibre.
En actitud d’assenyalar coinci
dències, resulta curiós que
aquests dos grans veterans (Polli
ni i Zimmermann) programats en
dies successius, van cancel∙lar per
motius de salut. És cert que hi ha
una sensació de fi del món quan
veiem poc recanvi en marxar de
l’escena pianistes com Larrocha,
Brendel, Pollini, Argerich, Pires...
però aquest recital de Volodós, i
fins i tot no fa molt un Paul Lewis
bastant madur, i el formidable
pianisme de Perianes i fins i tot del
també canviant Ivan Martin, asse
nyala que hi ha possibilitats enca
ra en la nova generació. Aquests, i

El recital va començar amb un
excessiu pedal i ressonància en el
Tema i Variacions en re menor de
Brahms, en una versió més prope
ra a la sonoritat de Rakhmàninov,
però aviat es va encarrilar en la
concentració, en la subratllada
del malenconiós de les primeres
peces de l’op. 118 i alhora en la bri
llantor en les tonalitats menors de
pur romanticisme. Finalment,
l’última Sonata de Schubert va ser
una rúbrica per pensar, sensible,
amb subtil joc de contrastos, mai
amb amanerament, i amb un pre
ciosisme interior que constituïa
una litúrgia molt pensada (i senti
da), mantenint un ritme interior
que va donar unitat a l’obra.c

C R Í T I CA D E M Ú S I CA C L ÀSS I CA

Recerca interior
Arkadi Volodós
Lloc i data: Palau de la Música

(25/IV/2015)

JORGE DE PERSIA

Buscava a internet la data de l’últi
ma presentació d’Arkadi Volodós
al Palau de la Música Catalana,
que recordo com una bona sor
presa en constatar que el pianista
rus avançava en la seva carrera

amb un canvi important: del vir
tuosisme sense més ni més, havia
passat a una estètica interior, sen
sible, en la qual la recerca era evi
dent. I em va sorprendre en trobar
en pantalla un comentari propi
ciatori d’Elsa Álvarez, d’abril del
2013, que deia “Volodós és un pia
nista de raça, potser el Pollini dels
nostres dies (que esperem tornar
a veure algun dia a Barcelona)”.
Curiosa coincidència, ja que ara el
mític mestre italià era a punt de
ser reemplaçat per Volodós amb

altres que estan en una etapa in
termèdia en la seva carrera, ens
sorprenen amb una actitud de re
cerca constant. I en aquest sentit
Arkadi Volodós ha presentat tant
en el disseny del seu programa
–ben ratificat per les propines, to
tes d’un caràcter íntim i interior
(Mompou, Schumann...)– com en
el tractament de les Sis Peces Op.
118 de Brahms i molt particular
ment en la monumental Sonata
núm. 21, D. 960 de Schubert (pe
dra de toc, i curiosa i feliçment
molt present a l’escenari del Palau
en els últims mesos), un treball
molt sensible, de contrastos ac
centuats per elaborats matisos,
d’interioritat.

WWW.GIRONABIKEWORLD.COM
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Fira activa de la bicicleta
i del cicloturisme

PALAU DE FIRES DE GIRONA DE 10:00 A 20:00 H
Organitza
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Clbssica
EIs joves mQsicscatalans
La pianistaargentinaMarthaArgedch
serbla solista en un
concertambla novell Orquestra
DaCamera.
Per MartaPorter
les mil]ors orquestres
internacionalscorn la Mahler
Chamber
Orchestra,I’orquestra
de RbdioFrankfurt, la Lucerne
FestivalOrchestra,LesArts
Rorissants,l’Aced~miade la
Filharmbnica
de Barl~n,la
Simfbnicede Bamberg,
etc.
L’OrquestraDaCamera
rep el
nomen homenatgea
I’Associacid MQsiceda Camera,
fundada
el 1913i que, dirigida
artl’sticamentper PauCasals,va
crearunapotenttradici~
filharmbnicaqueva situar

Argedch
contdbuelx
a fer
internacional
I’Orquestra
Da Camera

Ibemamem
ens proposa un
concertdeprimera.Quehi actu~
la gmnMarthaArgerichesja
motiusuficient peranar-hi, perb
si a m~sla pianistaargentina
ofereix un concertarab
I’OrquestraDaCamera,la nova
formaciOque Ibemamera
va
crearfa dosanys-i queva
debutaramb~xit la temporada
passada-ambmusicscatalans
deprimernivell, es converteix
en unatmbadaimprescindible.
El concert~sel resultat
d’anysd’aposta d’lbercamera
pelsjovesm,’,sics del nostm
pals; unaapostafeta en
moment
de cdsi, retalladesa la

Catalunya
al centredeI’activitat
musicalinternacional,i queva
convidarint6rpretsdela talla de
Stravinski,Falla, Prokdfiev,
Rubinsteino Strauss.El concert
~s tambdun tribut a PauCasals,
I’Associack~DaCamera
itota la
histbdamusicaldel Palau.Aixf,
cultura i enmigd’un sistema
MarthaArgerichobrir8 el
educatiumoltIlunya del dels
concert acompanyada
de la
paisoseuropeus.Malgrattots
trompetistacetalanaMireia
els obstacles,aquestsjoves
Fart, s arabel Concertpera
mdsicsbansabut fense una
pianoi trompetandm.i de
carmra
enel diffcil bmbit
Xostak~vitx;seguir~la Simfonia
nacionali intemaciona[
de la
ndm.4 deBeethoven
i tancarbla
mOsice
clSssicei avui es poden nitel Concett
pera vioi[ enla
relacionararabmdsicsde tot el
menor, BWV1041de
Bach. La
m(~n.La DaCamera
mcull la
pres~nciad’Argerichsignifice
pulsi5 i estructurad’una
tamb(~unpas endavanten la
Orquestraformadaper
internacionalitzaci6de
instrumentistessorgits de
I’Orquestra DaCamera,quet~
formacionstan prestigioses
previst fer gires perEspanya,
comel QuartetCasals,el
Alemanya
i Portugal.
QuartetGerhard,el Quartet
Quimga
i altres mdsics
MatUreArgedch
ser~el do. 6
catalans quecol.laboren amb el Palauarnbla DaCamera.

441Compra
entradesi mservataula a ",aw~.flmeo~.cet
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Ovidi Montllor i Teresa Rebull, cantants referents
Tots dos són cantants de la cançó catalana que van patir els anys del franquisme
MANUEL CUSACHS

L’actualitat ha agermanat dos
cantants catalans. El primer, Ovidi Montllor, arran dels vint anys
de la seva mort. I la segona, Teresa Rebull, perquè acaba de morir
als 95 anys. Tots dos són cantants
referents de la cançó catalana
dels anys del final del franquisme.
Això ens dóna peu a parlar d’un i
de l’altra.
Ovidi Montllor i Mengual va
néixer al País Valencià, a Alcoi,
l’any 1942, en el si d’una família
treballadora, i va morir a Barcelona, el 1995, a l’edat de 53 anys
d’un càncer d’esòfag. Va ser, també, actor de teatre i de cinema,
però, sobretot, cantautor de la
Nova Cançó Valenciana, amb un
interessant currículum en el qual
hi ha 12 àlbums editats i havent
participat a mig centenar de
films, muntatges teatrals i programes televisius.
Es traslladà a Barcelona l’any
1959, amb 17 anys, i al cap de poc
ja militava en un partit d’esquerres, el PSUC, i posteriorment es
passaria al Partit dels Comunistes
de Catalunya. S’inicia com actor
de teatre l’any 1965 i aprèn a tocar
la guitarra de forma autodidacta i
el 1968 (l’any del Maig francès)
comença a actuar professionalment com a cantant i edita el seu
primer disc, La fera ferotge (títol
d’una cançó seva emblemàtica),
que es faria molt popular. I entra
a formar part del moviment dels
Setze Jutges. Musica poemes de
Vicent Andrés Estallés, Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart, Salvador Espriu i Josep Maria de Sagarra, entre d’altres. El seu accent
valencià i l’entonació, amb una
veu potent, profunda, clara, que
donava a les seves cançons una

dimensió especial, es va guanyar
el públic, que aleshores emplenava els recitals que feien els elements dels Setze Jutges, on també
hi havia Raimon, un altre valencià, aquest de Xàtiva, que va fer
fortuna fora de la seva terra d’origen.
Ell amb Raimon, Lluís Llach o
Francesc Pi de la Serra van ser els
màxims exponents de canalitzar
l’esperit de protesta, d’inconformisme latent, contra la dictadura
franquista. Aquesta actitud va
provocar –ja en democràcia– la
reacció del govern autonòmic del

PP, que li barrà el pas a la televisió
autonòmica, a Canal 9, mentre
aquesta va existir. Els mateixos
que ara, vint anys després de la
seva mort, li neguen el pa i la sal i
l’acusen de catalanista i d’antivalencià.
Els que vam tenir la sort de sentir-lo cantar i –sobretot– vibrar
amb les seves cançons punyents
el tenim ben present i ens sumem
als actes que es fan en homenatge
seu a Alcoi, la seva estimada i petita pàtria.
Teresa Soler i Pi (Teresa Rebull)
és un altre exponent de cantant

catalana marcada per la seva militància política i sobretot per la
guerra civil, que la portà a exiliarse al sud de França, on s’hi va establir i on hi ha mort, als 95 anys.
Le Teresa Rebull va néixer a Sabadell (Vallès Occidental) l’any
1919, filla d’un matrimoni d’arrels
esquerranes, i companya de Josep Rebull, va militar al partit
marxista del POUM. Quan s’acaba la guerra civil (gener del 1939)
s’exilia –com ja hem avançat– al
sud de França a Banyuls de la
Marenda (Rosselló) on participarà en la resistència contra l’ocu-

punt de mira

Comiat d’Elisa Boronat Joaquín
El món serà una mica pitjor sense ella
MARC FORNÉ MOLNÉ I GUILLEM FORNÉ GISPERT

Parlar davant de tanta gent que Miquel Martí i Pol quan diu, com
coneixia i estimava la Mamissa, la si parlés d’ella, que:
Sra. Elisa Boronat, podria sem“Em costa imaginar-te absent
blar poc necessari. Perquè no cal per sempre,
que la majoria dels que heu vin- tants records de tu se m’acumugut a acompanyar el seu comiat len,
pugueu sentir res de nou, res que que ni deixen espai a la tristesa.
no tingueu prou clar als vostres Et visc intensament, sense tenircors.
te.”
Per això miraré de trobar el to
Moltes vegades he sentit el que
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més
assemblat
a les paraules
de es diu en aquests actes, i sempre

hi he trobat a faltar més referències a tot el que queda en cadascun de nosaltres, quan marxa algú tan bo com la Mamissa.
La nostra Mamissa és d’aquella
mena de gent que et fa creure en
la natura noble de la humanitat,
a partir d’avui, el món serà una
mica pitjor sense ella, però els valors que sempre ens ha tramès
ens han d’animar a tots a creure

en la gent i ajudar-nos entre nosaltres a ser una mica millors.
És bo parlar del que ens queda
per seguir aquesta vida amb l’exemple dels qui, com la Mamissa,
han dedicat la seva als altres, han
ajudat tant com han pogut, han
fet de mare a gent de casa nostra
que potser la tenien molt lluny. I
tot això sense deixar mai de banda la pròpia família. Sense deixar

pació nazi. S’havia escapat del totalitarisme franquista i no estava
disposada que un altre totalitarisme, el nazi, contaminés la vida de
França i la seva.
Després de la Segona Guerra
Mundial (1939-1945) es relaciona
amb l’esquerra francesa i es va integrar en el moviment de la Nova
Cançó a la Catalunya Nord. El
mes de febrer de l’any 1969 organitza una setmana de cançó a la
Guingueta d’Ix. En aquest festival
actuaria amb un jove principiant
que es deia Ovidi Montllor, Lluís
Llach i Francesc Pi de la Serra.
Molts anys després, el 2006, la Teresa Rebull rep un merescut homenatge al Palau de la Música de
Barcelona, on hi participarien
l’esmentat Lluís Llach i Josep Tero, Joan Isaac, Gerard Jacquet i
Marina Rossell, entre d’altres.
L’Ovidi Montllor ja feia anys que
havia mort i ben segur que d’estar
viu també hi hauria participat.
La Teresa Rebull al llarg de la
seva prolongada vida artística va
interpretar cançons de la seva
pròpia collita, però també d’altres
amb lletra de Miquel Martí i Pol,
Josep Sebastià Gual, Papasseit i
d’altres.
La seva mort a Banyuls de la
Marenda ha posat el punt final a
una vida d’activista d’esquerres i
també en defensa de la seva estimada llengua materna: el català.
Una llengua que ens agermana a
tots siguem catalans, valencians,
de la Catalunya Nord, d’Andorra
o de les Illes Balears.
Un record per a l’Ovidi Montllor, als vint anys de la seva mort, i
també per a la Teresa Rebull. Els
seus testimonis són un referent
per a tots nosaltres.

mai de ser un privilegi per als qui
vam tenir la sort de saber que ens
estimava, de vegades sense cap
mèrit.
Molts de nosaltres ens hem
sorprès molt en saber que ja no la
veuríem més anant, amb la seva
natural elegància, cap a la piscina
on nedava sota l’aigua cada dia…
que ja no podria anar més a fer
companyia a la gent gran de Clara Rabassa… ni a fer de magnífica
ambaixadora d’Andorra, a les
tantes de la matinada, quan intervenia a La nit dels ignorants, sempre defensant la seva Andorra…
Perquè això, i moltes altres coses, són les que ens queden d’ella.
Caldria que a cadascun dels
qui hem tingut la sort d’estimarla, ens quedés un petit bocí de la
seva bondat. Gràcies Mamissa,
gràcies per haver estat tan bona
amb tots.
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