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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

,I, BrynTerfel
El bar[tongal.l~stornaarabunrecital al costatdeI’Orquestra
Gulbenkian
deLisboa,dirigida per GarethJones,lambla participaci6
deI’Orfe6Catal~i clel CorJove.El programa
I’integrenfragments
de
Nabucco,
Lavalquiria,BorisGodunov,
Latraviata, Falstaff,II Trovatore
i
Mefistofele,a m6sd’algunfragmentcle musicalnord-americ~.
--) Palau
dela Mt~sica
Catalana.
M:Urquinaona.
Divendres
6.20.30
h. 30-150
~.

~1’ FestivalEmergents:
OBC
LaSimfbnica
de Barcelona
i NacionaldeCatalunya
s’afegeixa aquest
cicle deconcerLs
perdonarvisibilitat a jovesmOsics.
Entreels solistes
hi hael violoncel.lista Sheku
Kanneh-Mason,
la clarinetista Ona
Cardona,
el bar[tonJosepRamon
Oily6 i el pianistaRemiGeniet.
-) L’Auditori.
M:Marina.
Ds.7,19h. Dg.8,11h. 10-56
~.

~l,Attila
Dela vintenaIlargad’bperes
deVercli, algunes
banqueclatenunsegon
pla, cornaquesta,
quetornaal Liceuenduesfiniquesfuncionsenformat
concert.Speranza
$cappucci
dirigir~ I’orquestra
i el cot del teatrei
solistesvocalscornIldarAbdrazakov,
VasilyLadyuk
i Anna
Pirozzi.
-) Gran
Teatre
delLiceu.
M:Liceu.Dr.6, 20h. Dg.8,17h. 11-233
~.
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36 LA VANGUARDIA

C U L T U R A

El rus Ildar Abdrazakov protagonitza l’òpera de Verdi en versió concert al Liceu

Un Attila vingut dels Urals
M. CHAVARRÍA Barcelona

C

om dèiem ahir en aquestes
mateixes pàgines, Bryn Terfel té pocs rivals com a baríton de gran veu en l’actual
escena operística. I, si en té
algun, és rus. Sense anar més lluny, heus
aquí el majestàtic baix líric Ildar Abdrazakov (Ufà, 1976), que molt probablement sorprendrà el públic del Liceu com
aAttila,eltemiblereidelshuns,l’òperade
joventut amb què Verdi bevia del bel canto tardà i s’endinsava en el drama patriòtic, i que torna al Liceu en versió concert.
Sí, maleït sigui, demà coincideixen a
Barcelona i a la mateixa hora el gal·lès al
PalauielrusalLiceu,peròaAttilaelGran
Teatre li dedica dues funcions (també
diumenge, a les 17 h): la setmana pot ser
inoblidable en termes baix-baritonals.
Abdrazakov confessava ahir que va ser
Attila l’òpera que va canviar el seu punt
de vista quan era estudiant del conservatoriivaescoltarunenregistramentdirigit
per Riccardo Muti. “Jo volia cantar clàssicaopop,nonecessàriamentòpera.Però
vaigescoltarSamuelRameyfentunAttila
tan ben plantat i elegant que tot en conjunt em va impressionar. Després de guanyar el concurs de Parma del 2000 Muti
em va escollir per fer Macbeth, l’òpera
ambquè,percert,vaigdebutaralLiceuen
versió concert. I ja torno a ser aquí, justament amb Speranza Scappucci, que aleshores era assistent de Muti i amb qui he
fet Attila a Roma, al Met...”.
Quant als fets històrics que narra
aquesttítol–lainvasiódelaciutatromana
d’Aquileia pels huns al segle V–, el cantant rus fa una picada d’ullet realista: “Attila ve dels Urals, igual que jo, així que
me’n considero gairebé un descendent. I
alesmuntanyestenim un petitpobleanomenat Huni”, diu.
Scappucci, que debuta al Liceu amb
aquesta obra composta en el context del
risorgimento italiano, anuncia que la fa-

QUIQUE GARCÍA / EFE

Anna Pirozzi, Vasily Ladyuk, la mestra Speranza Scappucci i Ildar Abdrazakov

ran íntegra, amb totes les seves cabalette.
“Verdi és molt complex en la seva simplicitat, cada cabaletta és diferent, amb els
seus colors de foc o de patriotisme. Mai
no és una simple repetició, sinó una reafirmació o un canvi d’actitud respecte de

“La farem íntegra, amb
totes les cabalette, ja que
el repartiment ho permet”,
diu la mestra Scappucci
l’anterior –assegura–. Hem assajat nota
per nota, volem treure tota aquesta energia, oferir l’obra en la seva totalitat, perquè a Verdi no hi ha res sense propòsit. I
que sigui una repetició no vol dir que es
tracti de música menys interessant. Esclar que això només es pot fer amb un

gran repartiment com el que tenim aquí.
Són quatre personatges de gran rellevància. Verdi no pinta Attila com un bàrbar;
musicalment les seves parts són d’elevada elegància: Il sogno di Attila, del 1r acte,
té una estructura cromàtica molt atrevida. I evitarem que soni com si fos música
de banda, ja que hi ha passatges com el
banquet del 2n acte en què és fàcil caure
en la banalitat”.
Per últim, alerta amb la soprano Anna
Pirozzi com a Odabella, la verge que sedueix Attila per matar-lo i venjar la mort
del seu pare. La cantant napolitana debuta al Liceu i en aquest paper en què ho dona tot a la primera ària. “Odabella, com
Abigail i Lady Macbeth, són els meus cavalls de batalla; he nascut per a papers de
resistència,lamevaveus’hiadaptabé.Iés
unaocasiópermostrartotalamevaitalianitat”, assegura. Completen el repartiment Vasily Ladyuk (Ezio) i Josep Bros
com a Foresto, el promès d’Odabella.

Marañón i uns cantants
E L M I RAD O R

cional,unmovimentquevadefensaramb
P.4 en mà: “La Zarzuela
vehemència micro

tida de la crisi sense endeutament, la duplicació d’abonats en quatre anys... “Sem-
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ENTREVISTA

“En aquest sector, d’inseguretat n’hem tingut sempre. No saps mai què faràs el mes que ve”, diu Jordi Fàbregas. / c. bautista

“Escollir la música ‘tradifolk’
ja és una decisió política”
JORDI FÀBREGAS vol que se’l
conegui només com a músic,
però la seva llarga tasca de lluita
per la recuperació i la gestió de la
música tradicional i folklòrica
en fa d’ell tot un referent.

Miquel Jurado

N

o, els afeccionats a les músiques tradicionals, populars, d’arrel... o com vulgui anomenar-se’ls, no viuen tancats en una urna
hermètica, ni són un poblat d’irreductibles lluitant
en un entorn hostil. Ben al contrari, són persones
normals que viuen mirant cap al futur, però, això
sí, amb els peus ben arrelats a la terra. La música
tradifolk és més viva que mai, amb múltiples projectes que no tenen gens d’arcaic o revisionista. I Jordi Fàbregas (Sallent, 1951), músic abans que agitador cultural, és un dels eixos sobre els quals gira
aquest moviment: president de l’associació cultural que gestiona el Centre Artesà-Tradicionàrius
(CAT) i director del festival Tradicionàrius, que ja
ha arribat a la recentment acabada 31a edició, acumula el Premi Nacional de Música 1993, el Premi
Nacional de Cultura Popular 1996 i la Medalla d’Honor de Barcelona 2006.
Pregunta. Els números fan certa patxoca: 30
anys de Tradicionàrius i 25 de CAT...
RESPOSTA. El primer Tradicionàrius va ser el
1988, i el CAT el comencem a gestionar l’abril de
1993.
P. Però no tot va començar aquí...
R. No, és clar. Jo venia de la cançó d’autor. El
meu primer disc és de 1968 com a cantautor. Després formem el trio Coses, treballant sobre poetes,
entre 1972 i 1979. I més tard neix La Murga, ja
sobre música tradicional. En 1984 ens reunim amb
l’Orquestrina Galana i El Tercet Treset per muntar
els Saraus de Primavera al jardí de l’antic Hospital
de la Santa Creu. Va ser el primer punt de contacte
del sector. Els Saraus duraven un cap de setmana,
en vam fer tres, i ja vam iniciar tallers d’instruments i de ball, animació, música antiga i, fins i tot,
menjar amb Pep Salsetes.
P. A principi dels vuitanta existia ja un brou de
cultiu per a aquesta música?
R. Sí. No érem molts, però els que hi érem, hi

érem. En aquella època va començar també el Festival Internacional de Música Popular Tradicional,
el FIMPT, de Vilanova i la Geltrú, les Trobades
d’Arsèguel... Els grups tenien feina, es feien discos... Hi havia activitat, però molta menys que ara.
P. Com ha canviat l’ambient?
R. En aquests 30 anys la progressió ha estat
molt bona: hi ha molta gent interessada, molts
grups, moltes propostes de creació. S’ha avançat
molt, encara que històricament sempre ens queixem perquè a aquest sector li costa fer-se visible
com una proposta més del país, com el jazz, el
pop, el rock, la clàssica... Va ser la cerca d’aquesta
visibilitat el que ens va portar a crear els Saraus, i
des de sempre dèiem que era necessària una
programació regular per aconseguir la normalitat, perquè ens considerem un moviment cultural
que crea treballs nous i els ensenya amb els mitjans que té.
P. I avui existeix un públic interessat?
R. Al meu entendre, sí. Si vols una salsa per a
una pasta, vas a una tenda i trobes un expositor en
el qual hi ha diverses salses i esculls la que més
t’agrada. No passa igual amb la nostra proposta
musical. Seguim reivindicant aquest expositor, en
igualtat de condicions amb altres propostes, perquè la gent pugui escollir. Si la gent no coneix
alguna cosa, no la pot anar a buscar.
P. Si en tres dècades no s’ha aconseguit, qui en
té la culpa?
R. És molt fàcil carregar les culpes a algú. Ara
les xarxes hi ajuden... però els grups segueixen
tenint problemes perquè la seva proposta estilística es conegui amb normalitat i assíduament.
P. Mitjans, institucions, Govern... què s’hauria
d’haver fet per buscar aquesta igualtat?
R. Jaume Arnella i jo mateix ho hem repetit des
de fa molts anys: hi ha d’haver una confluència
d’interessos per part dels diferents agents. En altres moments hi era, però en una altra direcció. Als
anys vuitanta, des del Departament de Cultura
se’ns va dir que era el moment del rock i del pop
català, i se’ns va deixar de banda. Així, hem seguit
treballant cadascú al seu aire. Es fan programacions en molts llocs, però costa molt que es vegi tota
la informació que generem i llancem. Ens agradaria traslladar aquesta creativitat al dia a dia, per no
sentir-nos extraterrestres. Ara, però, ja no hem
d’explicar el que fem a les institucions perquè ja
se’ns coneix. Una altra cosa són els recursos que hi
ha per distribuir. El percentatge que es destina a
cultura és molt baix, és molt difícil que arribi a les
proporcions que a nosaltres ens agradaria.

P.6

P. Parlant de distribució de recursos, com es
financen el CAT i el Tradicionàrius?
R. Les parets del CAT són del districte de Gràcia,
amb el qual mantenim un acord, i també tenim un
conveni amb l’Institut de Cultura Municipal i amb
la Direcció General de Cultura de la Generalitat.
Són acords que es renoven anualment. Tot això
significa al voltant d’un 45% del pressupost. La
resta ho obtenim de l’activitat generada: tallers,
concerts i cessions de sala.
P. Hi ha feina per a tots els músics que van
sortint? Poden viure d’aquesta música?
R. Depèn del llistó que cadascun es posi, però és
complicat. La gent ha de realitzar diverses activitats. Grups tan assentats com Quico el Cèlio viuen
de la seva música, però perquè fan tallers, classes,
han muntat la Casa de la Jota... Aquesta pluriactivitat és, per a bé o per a mal, necessària.
P. I amb tot aquest panorama, com veu el futur?
R. El veig bé. Si només ens haguéssim quedat la
gent de la meva generació aguantant seria diferent, però hi ha molta gent jove. Cada vegada hi ha
més músics i més grups amb un nivell tècnic millor
i s’està obrint la porta perquè entrin gent d’altres
sectors, com el jazz.
P. En la dècada dels vuitanta, interpretar aquesta música era una forma de prendre partit social i
fins i tot polític. Significa alguna cosa tocar ara en
el Tradicionàrius?
R. Crec que sí. Per a mi, escollir la música tradifolk per expressar-te ja és una decisió ideològica i
política perquè estem fent això i no una altra cosa.
La tradició et fa saber d’on vens, i si tot això està
arrelat al territori, encara més. Es pot fer amb peces instrumentals, i ja significa una presa de partit
enfront de la uniformitat sonora que existeix. Si hi
afegim text es poden cantar coses antigues i traslladar-les a la situació actual, com el feminisme, que
està molt mal tractat en la tradició, pot servir per
fer una denúncia social. La improvisació cantada,
garrotins, nyacres, glosses, jotes... juguen amb la
ironia per dir coses amb les lletres. L’art de glossar
és germà del rap. I en aquest aspecte la cosa en
aquest moment, sota el meu punt de vista, és molt
greu. Sobretot pel que fa a les llibertats d’expressió.
Aquella lluita que hi va haver a l’època de La torna i
Els Joglars, aquell cartell amb la marca vermella
sobre la boca, ha tornat a sortir, com si estiguéssim
en el mateix lloc. Sense anar més lluny, tot el que
ha succeït darrerament amb Valtonyc, Hasél o els
quadres de Santiago Sierra a ARCO...

“Als anys vuitanta, des de
la Generalitat se’ns va dir
que era el moment del
rock i del pop català... i
se’ns va deixar de banda”
P. Oficialment, no existeix la censura...
R. Bé... si no existir vol dir que no s’han de presentar papers per obtenir permisos al Govern Civil abans
dels concerts perquè decideixi què es pot cantar i de
20 cançons te’n deixin dues o tres, doncs sí, ja no s’ha
de fer aquest tràmit, però és més perillosa l’autocensura i hem de lluitar perquè no passi, perquè l’autocensura no et deixa viure, et talla la creativitat. Hem
de seguir fent el que creiem que hem de fer. Estar
arrelat al país té importància i, en aquest moment,
hem de dir les coses amb tota normalitat i manifestar
la nostra oposició al fet que això hagi desembocat cap
aquí. El sector ha de poder treballar amb plena llibertat. Hem d’intentar no autocensurar-nos.
P. Com ha afectat la implantació del 155 en el CAT
i el festival?
R. La inseguretat afecta, però la veritat és que
l’hem tingut sempre. No saps mai què faràs el mes
que ve. A nivell municipal, tot segueix funcionant.
Com cada any, hem de tornar a negociar els acords.
Pel que fa a la Generalitat, va ser una casualitat que al
setembre signéssim un acord que ja estava pactat
d’abans. Per tant, seguim tres anys més sota aquest
paraigua. Pel que fa a altres acords anuals, la
informació que tenim és que oficialment s’obriran
igualment els terminis de presentació de propostes.
O sigui, que seguirem amb els tràmits burocràtics
que ens roben tant temps, i més des del saqueig del
Palau de la Música. Les mateixes institucions han
posat molts més filtres, sense tenir en compte l’interlocutor. Tothom ha de presentar molts més papers, i
això significa una dificultat afegida perquè nosaltres
no som buròcrates. Si pogués posar que, abans que
qualsevol altra cosa, soc un músic, l’hi agrairia.
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Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Cases de l’Eixample

L

a cases modernistes de Barcelona van ser objecte de molta hilaritat, quan es construïen. El dibuixant Opisso va presentar la Pedrera de Gaudí com una base aeronàutica, amb els avions que entraven i sortien per les finestres. Uns altres van
sostenir que la Sagrada Família hauria
de tenir el seu lloc no a la terra sinó al
fons del mar. Josep Pla, a Barcelona,
una discussió entranyable, s’atribueix
la idea o l’enriqueix: submergit, el
temple ondulant i regalimant rebria la
incrustació de musclos i petxines i seria un viver d’algues que completarien
satisfactòriament l’obra. La imatge és
tan suggestiva que ja m’imagino amb
una ampolla d’oxigen i una aleta a cada peu circulant ingràvid per entre les
columnes i arribant a les voltes inaccessibles. De fons, se sentiria l’orgue
del capità Nemo. De tant en tant, unes
bombolles sortirien dels orificis de les
torres. La mateixa Pedrera també podria ser un edifici subaquàtic. El cargols i les estrelles de mar ja hi són, als
sostres i a les columnes. Opisso hauria
d’haver-la destinat a submarins o a
taurons. I el Palau de la Música de Do-

“
A veure si no
ho sabíem i el
modernisme català
és un estil aquàtic

mènech i Montaner? No és la seva sala
de concerts l’interior d’un aquàrium
com també ho és el menjador poblat
de sirenes de l’hotel Espanya del carrer Sant Pau? Gaudí, Domènech... Falta Puig i Cadafalch, per completar el
trio. Les cases de Puig també reclamen aigua però d’una altra manera:
són pensades per emmirallar-se en un
riu o en un llac del centre d’Europa. A
veure si no ho sabíem i el modernisme
català és un estil aiguader.
Segons Pla, la Sagrada Família és la
revolta de Gaudí contra el campament
d’aire militar de l’Eixample: les mides
no s’adapten a les de les illes pensades
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per Cerdà, sinó que les violenten; les
formes contradiuen les cases planes i
mil vegades repetides on la burgesia
va anar a viure un cop enderrocades
les muralles de Barcelona. A Pla potser la Sagrada Família no li agradava,
però la defensava per la invectiva antiburgesa que li veia. Jo penso si no és al
revés: si les cases de l’Eixample no són
fruit de l’aversió que els seus propietaris sentien per la Sagrada Família i
pels edificis modernistes que es poden
veure al passeig de Gràcia. Són molt
bonics i fotogènics de fora i de dins,
però s’hi devia viure molt malament.
Pla va afirmar sempre que els pisos de
l’Eixample eren poc confortables. Potser sí que hi faltaven punts de calor a
l’hivern, però jo n’he visitat uns
quants i sempre m’han semblat admirables. També adaptables: l’amic Manuel Foraster en va reformar un al seu
gust i jo calculava passar-hi moltes hores agradables, abans que es morís. A
la casa Amatller, no hi dormiria ni una
nit. I al Mas Pla? De quin pa feia rosegons “el solitari de Llofriu” abrigat
amb el batí i la boina sota la campana
de la llar de foc...

