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La entidad coral comienza el domingo sus festejos,

El Orfeó Català celebra sus 125
años con conciertos y estrenos
P. M.-H. BARCELONA

Este domingo la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música comenzará las
celebraciones de los 125 años de la fundación del Orfeó Català que nació el 6
de septiembre de 1891 por iniciativa
de los músicos Lluís Millet y Amadeu
Vives. La entidad, fruto del poder de
emprendimiento de la sociedad civil
catalana, fue creada con el objetivo de
difundir el repertorio coral y de cohesionar a la población a través del canto comunitario, como ya lo habían hecho antes los coros de Clavé en el ámbito obrero. Para celebrarlo el Palau
acogerá durante un año un total de siete conciertos, una exposición y una
mesa redonda.
El concierto del domingo, a cargo
del Orfeó Català y de la Orquestra Camera Musicae, contando con los solistas Marta Mathéu, Gemma Coma-Alabert, Joan Cabero y Josep-Ramon Olivé, servirá además para despedir de la
titularidad del Orfeó al maestro Josep
Vilà, quien ha estado a cargo del coro
durante 18 años. Él mismo dirigirá un
programa que incluye una obra dedicada al conjunto y encargo del Palau,
«Veni Creator Spiritus», además de su

«Te Deum». Más adelante, según explicó el director del Palau, Joan Oller,
se ofrecerán otras seis veladas «que
forman parte de la temporada y que
conformarán el homenaje»: serán los
del 12 de septiembre, a cargo del Orfeó y de la London Symphony Orchestra con el «Requiem» de Verdi ya con
Simon Halsey como nuevo titular del
coro; 26 de noviembre con el Orfeó junto al Cor de Cambra del Palau que estrenarán una obra de encargo al compositor Salvador Brotons; el tradicional Concert de Sant Esteve del 26 de
diciembre; el del 15 de marzo de 2017,
junto a la Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela y bajo la dirección de Gustavo Dudamel, con la «Novena» de
Beethoven; el del 5 de abril, fecha exacta del primer concierto del Orfeó y que
marca esos 125 años de actividad musical; para finalizar el 14 de abril con
un concierto del Cor de Cambra dedicado a los maestros del Orfeó.
Oller también explicó que al concierto del domingo asistirán unos 50
ex miembros del Orfeó como parte del
primer encuentro de «ex cantaires»
del coro, quienes participarán en un
taller y actuarán en la plaza del Palau.
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Maratón artístico

Mariscal participará en la obra
colectiva de «El paper de l’Art»
MARÍA GÜELL BARCELONA

A la tercera va la vencida. Esta tarde
arranca la tercera edición de «El paper
de l’Art» con una fiesta en la terraza del
Museu d’Història de Catalunya. Un total de dieciséis galerías reivindican el
papel del arte en un circuito de exposiciones heterogéneas con obras que viajan desde el siglo XVII hasta la actualidad. Este año se presentan dos rutas, la
del Eixample y la de Ciutat Vella.
ORFEO CATALA; PALAU DE
LA MUSICA
CATALANA
El público
juega
un papel dinamiza-

d’Art de Catalunya-– En esta edición hay
dos sorteos a través de los sellos del pasaporte, uno de tres mil euros para adquirir obra de arte y otro para conseguir un viaje a Suiza con un pase especial para asistir a varios museos y a la
Feria de Art Basel». La de este año es
una edición de impasse hacia un modelo más ambicioso que el año que viene
prevé sumar más exposiciones, galerías
y público, especialmente el joven y de
los niños, que contarán con actividades

Uno de los origin
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L’Orfeó Català celebra
125 anys amb set concerts
La commemoració comença aquest diumenge
01

Cabero, Marta Mathéu, Gemma Coma-Alabert i Josep-Ramon Olivé,
s’obrirà amb el Te Deum per a cor i
orgue que Vila va estrenar l’any
2000 a Flix, tot i que al Palau se n’interpretarà la versió per a cor i orquestra presentada a Vilafranca del
Penedès el 2002. Després arribarà
l’estrena de Veni Creator Spiritus,
una obra que parteix de l’himne llatí que Vila fa dialogar amb textos de
Ramon Llull, San Juan de la Cruz,
Walt Whitman, Dante, Christine de
Pisan i Friedrich Hölderlin. “La peça és una reflexió davant les tragèdies del món i una lloança als valors
que han ajudat la humanitat a superar períodes de crisi –explica Vila–.
És un cant a la generositat, la pau i
l’optimisme de viure”. L’amalgama
de textos d’aquesta obra en set llengües comporta també “una amalgama estètica” que la fa “molt plural,
molt universal”.
Grans obres i grans orquestres

01. L’Orfeó Català a Terrassa l’agost del 1896. CEDOC 02. L’Orfeó i el Cor de Cambra al Palau
de la Música amb la Staatskapelle Berlin, sota la direcció de Barenboim, el 2015. A. BOFILL
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Josep Vila s’acomiada aquest diumenge com a director de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de
la Música amb un concert especial:
la inauguració de la commemoració
del 125è aniversari de la creació de
l’Orfeó Català. El cor, acompanyat
de l’Orquestra Camera Musicae, interpretarà dues obres de Vila, una
de les quals la va compondre expressament per a aquest concert.
“Va ser una idea del Joan Oller [el
director general del Palau de la Música], que volia que hi estrenés una
obra. Poder mostrar la meva música simfònico-coral és un regal que
m’ha fet la casa”, diu Vila, que al setembre serà substituït per Simon
Hasley al capdavant de l’Orfeó.

“Me’n vaig molt content. En aquests
divuit anys he viscut l’etapa de consolidació definitiva dels cors. Hem
arribat a un final feliç, i ara estic
molt il·lusionat tant pel futur de la
casa com pel meu”, va explicar ahir
Vila precisament a la sala d’assaig de
l’Orfeó.
El concert de diumenge (18 h),
que comptarà amb els solistes Joan

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Estrena
Josep Vila ha
compost una
obra per al
concert de
diumenge

02

Les celebracions del 125è aniversari de l’Orfeó Català, ja amb Halsey
com a director titular, seguiran el 12
de setembre amb la Missa de rèquiem de Verdi interpretada amb la
London Symphony Orchestra sota
la direcció Gianandrea Noseda. El
26 de novembre s’hi estrenarà una
obra de Salvador Brotons encarregada per a l’efemèride. No hi faltarà el tradicional concert de Sant Esteve, i el 15 de març l’Orfeó i el Cor
de Cambra compartiran escenari
amb la Simfònica Simón Bolívar de
Gustavo Dudamel per interpretar la
Novena de Beethoven; l’endemà faran el mateix a Madrid.
Els dos últims concerts tindran
un caràcter ben especial. El programa del 5 d’abril inclou l’Ave verum
de Mozart, una peça que es va cantar en el primer concert públic del
cor fa 125 anys. I el 14 de maig el Cor
de Cambra, dirigit per Xavier Puig,
interpretarà un programa dedicat
a grans mestres vinculats a la història de l’Orfeó Català com ara Eduard
Toldrà, Francesc Pujol, Joan Manén, Lamote de Grignon i, esclar, els
dos fundadors del cor: Amadeu Vives i Lluís Millet, impulsors del cant
coral coral català.e
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Ruiz, de Casa Nicolás, y Orio, Mikel Manterola, del Bodegón Joxe
Mari, Luis Mari Uranga, del Xixario, y José Miguel Zendoia, del
Katxiña, han organizado la jornada gastonómica ‘La parrilla vasca’,
consistente en un banquete que
tendrá
lugar el
viernes 27 de mayo
5 Mayo,
2016

en el Chateau d´Arcangues de BiaPAÍS:
rritz
a lasEspaña
19.00 horas.
Los asistentes al convite, que dePÁGINAS: 1
berán pagar 75 euros, degustarán
unTARIFA:
menú consistente
en algunos
849 €
de los mejores platos servidos haÁREA: 218en
CM²
- 19% de las
bitualmente
los asadores
dos localidades guipuzcoanas: gil-

bla de Labarca, y txakolí Katxiña
FRECUENCIA: Diario
de Orio.
La jornada ha sido impulsada por
O.J.D.:
Roberto Ruiz, propietario y cocinero delE.G.M.:
Restaurante
228000Frontón, que
aprovechó su amistad con Jean-Luc
SECCIÓN: LOCAL
Cousty,
director del Hôtel du Palais
y con el marqués Michel d´Arcan-

Aunque ‘La parrilla vasca’ se trata de un convite dirigido principalmente al público de Iparralde, la iniciativa estará abierta y aquellos interesados en asistir pueden hacer
sus reservas en el restaurante Frontón o llamando al número de teléfono 943.65.29.41.

KUP Taldea XI. Abesbatzen Munduko
Sinposiumean izango da Bartzelonan

mailan entzute eta arrakasta esanguratsua erdietsi duten mundu mailako abesbatzak izango dira Bartzelonan.
2017ko Sinposiumaren leloa ‘The
colors of Peace’ izango da (Bakearen
koloreak), eta ideia horretan oinarrituta prestatu beharko dituzte euren egitarauak, zeinak Bartzelonako leku ezberdinetan entzungo diren, Palau de la Música, L’Auditori,
Santa María del Pi edota Sagrada Familia bezalako antzokietan.
KUP taldeak dio ohore handia
dela mundu mailako Sinposium batean euskal abesbatzen ordezkari
izatea.

:: DV
TOLOSA. Abesbatzen Munduko
Sinposiumaren XI. edizioa Bartzelonan egingo dute 2017ko uztailaren 22tik 29ra bitartean, eta bertan
izango da KUP taldea, Gabriel Baltes maisuaren zuzendaritzapean.
Bartzelona abeslari, zuzendari,
musikagile, musika arloan profesionala, editorea eta, oro har, mu-
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sika maite duten entzuleen elkargune bilakatuko da. Sinposiumak
dirauen egunetan jardunaldiak, tailerrak, master class ezberdinak,
kontzertuak, partituren aurkezpenak, eta abar egingo dira, non izen
handiko zuzendari, profesional eta
abesbatzek parte hartuko duten.
Abesbatzen Nazioarteko Federazioak (IFCM) antolatzen du mun-

du mailako sinposiuma hiru urtetik behin, eta XI. edizio honetan nazioarte mailan entzute handikoak
diren 24 abesbatzek hartuko dute
parte, non KUP taldea tartean izango den.
Hautaketa-prozesu zorrotza gainditu behar izan dute abesbatzek, eta
ibilbide azpimarragarria egiaztatu.
Halaber, azken urteetan nazioarte
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La Costa Br
en un cente

Las imágenes se ordena

Yann Tiersen durante su actuación en el Palau.

Vida después
de ‘Amélie’
Yann Tiersen ha conseguido sobrevivir a
la película de Jeunet sin bajar la guardia
MIQUEL JURADO, Barcelona
En 2001 el bretón Yann Tiersen
cargaba ya con una respetable
carrera musical a sus espaldas
pero más allá de su país prácticamente nadie se había enterado.
Ese año Amélie, la película de
Jean-Pierre Jeunet, fue un auténtico bombazo y con ella su banda sonora firmada por el tal Tiersenn. El vals que acompañaba
las andanzas de Amélie Poulain
por un Montmatre de cuento de
gnomos se convirtió en la reticente banda sonora de cualquier
cena de esas que ahora llamaríamos hipster que se preciara.
Tiersen lo tenía difícil para sobrevivir a un éxito así que, además, se apartaba ligeramente de
su trabajos habituales. Pero no
solo lo consiguió sino que ha podido enterrar ese recuerdo y
acercar su música a un público
mucho más amplio. El Palau volvió a llenarse el martes, y Tiersen consiguió un triunfo tan sonado como merecido. El público
se entregó a la propuesta que tuvo que ofrecer cuatro bises y no
continuó porque las luces de la
sala se encendieron.
Tiersen ha conseguido sobrevivir a Amélie sin bajar la guardia ni adocenar su trabajo. En el
Palau se presentó en solitario en
un escenario sumido en la penumbra. Comenzó ante el piano

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

acompañándose de una cinta
magnetofónica que leía un viejo
Revox de bobinas convertido en
el centro del escenario. Más que
una interacción real, Tiersen
planteó su presencia como un
fondo un tanto ruidista que contrastaba con la ligereza y suavidad del toque pianístico. Los temas se fueron sucediendo con
tal naturalidad que era necesario que el pianista apartara las
manos del teclado y se inclinara
a buscar la botella de cerveza
que le acompañaba para que el
público se atreviera a aplaudir.
Unos cincuenta minutos de
minimalismo acariciante a los
que siguieron unas propuestas
más duras en el aspecto repetitivo, primero con el violín y un
toque realmente potente, agresivo, y después con dos pianitos de
juguete que tocó de rodillas con
una mano en cada uno. El sonido metálico y lacerante de los
pequeños teclados golpeados
con energía fue sin duda lo más
impactante de la velada. Después regresó al piano, usó una
melódica de forma anecdótica, y
volvió a suavizar las aristas en
oleadas de notas sencillas pero
tremendamente impactantes envolviendo al público en una sedosa tela de araña de la que era
imposible escapar. Nadie se acordó de Amélie Poulain.

MARTA RODRÍGUEZ, Girona
Los actores norteamericanos
John Wayne y Rock Hudson tomando una copa en una fiesta en
S’Agaró y en el Hotel Cap sa Sal de
Begur respectivamente; Ava Gardner durante un descanso en el rodaje de la película Pandora y el
holandés errante en Tossa de Mar
y Kirk Douglas durante el rodaje
de la película El faro del fin del
mundo en Cadaqués; una atractiva Elizabeth Taylor pasea por
S’Agaró acompañada de su hijo y
su actual esposo y Lady Dy y la
Reina Sofía posan en Peralada. Estas son algunos de los personajes
glamurosos que en los últimos 60
años han visitado la Costa Brava y
ha sido inmortalizados por las cámaras de los fotógrafos de la
Agencia Efe.
Costa Brava. Glam and click, es
una muestra que se ha confeccionado con 101 instantáneas del archivo fotográfico de la agencia,
que cuenta en su conjunto con
unos 16 millones de imágenes. En
lugar de estar ordenadas cronológicamente, han apostado por un
criterio más actual, explica su comisario David Álvarez: siguiendo
el orden de mayor a menor número de resultados en Google de los
protagonistas, personajes que en
algún momento visitaron y quedaron fascinados por la Costa Brava.
Encabeza el ranking John Wayne
con 228 millones de búsquedas,
seguido de Elisabeth Taylor 205
millones y del rey del balón, el
argentino Leo Messi.
La exposición se inauguró de
forma simultánea en el CaixaForum de Girona (20 fotos) y en el
Hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar y se podrá ver también
en los 18 establecimientos que la
Asociación Costa Brava Hotels de
Luxe tiene en las comarcas de
l’Empordà, la Selva y el Pla de l’Estany. Las 101 instantáneas han sido copiadas y ampliadas e incorporan un código QR que permite
acceder a través del móvil a información complementaria. A pie de
foto, se han mantenido los textos
originales tal como se redactaron
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ma) que s’estrenarà al setembre. Basada en la novel·la del periodista
Manuel Cerdán, la pel·lícula és un
thriller ambientat en els anys 90 que
gira al voltant de la vida de l’agent secret Francisco Paesa i el seu determinant paper en la fuga i posterior entrega del llavors cap de la Guàrdia Civil, Luis Roldán. «És un film de
tramposos que parla de les clavegue5 Mayo, 2016
res de l’Estat», avança José Coronado,

na crisi del GAL, Paesa –responsable d’una important operació conPAÍS: España
tra ETA– és traït pel Govern i es veu
obligat a fugir del país. Quan torna,
PÁGINAS: 56
està arruïnat econòmicament i moralment. Llavors rep la visita de Luis
TARIFA: 5019 €
Roldán (Carlos Santos), que li ofereix un milió de dòlars per ajudarÁREA: 276 CM² lo a salvar 1.500 milions de pessetes sostrets de l’erari. Li brinda així
l’oportunitat idònia de millorar la

grans cites del cine espanyol de
l’any. A més, tindrà vocació interna-

FRECUENCIA:
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cional, ja que els productors han arribat a un acord amb distribuïdors
O.J.D.: 87909

francesos.
L’equip de la cinta no ha tingut

E.G.M.: 489000
contacte amb Paesa, que actual-

26%

ment viu instal·lat a París. «Quan roSECCIÓN:
CULTURA

33 El cartell de Gabriel Moreno.

Yann Tiersen, en versió íntima
CRÒNICA Va preestrenar ‘EUSA’, peces només per a piano, al Palau
JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Barcelona mai en té prou, de Yann
Tiersen. El públic de la ciutat respon
regularment a la seva crida, costi el
que costi i independentment del format en què es presenta. Dimarts a la
nit, en l’actuació al Palau de la Música en el marc del Guitar BCN, el músic bretó va arribar amb una aposta
de cert risc: presentar davant el pú-

blic un disc que ningú coneix, EUSA,
previst per al setembre i fins ara només disponible com a llibre de partitures. Només ell i el seu piano de cua.
Res d’acordió, res de banda amb què
acostar-se a l’electrònica o el rock experimental alemany dels 70.
En realitat, també hi va haver un
parell de pianos de joguina, el seu violí i la seva melòdica, tot reservat per
a la segona part del concert. En la pri-
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mera, va interpretar sigil·losament el
repertori d’EUSA, que porta per títol el
nom bretó d’Ouessant, illa i comuna
francesa on viu. Cada una de les composicions fa referència a un dels seus
llocs i s’alimenta dels seus sons ambientals i animals, al Palau reproduïts
per Tiersen amb ajuda aparent d’un
magnetòfon de bobina oberta. Completant el sobri disseny escènic, uns
llums de terra. Intimitat rigorosa.

dàvem al riu Sena, estàvem convençuts que des d’algun lloc ens estava
veient. És un tipus que va fer grans

Al contrari que en la preestrena
al Barts de ∞ (Infinity) (2014), el públic
va mantenir un silenci sepulcral davant les noves peces. S’ho mereixien: són enèsims exemples de l’olfacte melòdic de Tiersen, la seva habilitat per cultivar la melancolia sense
caure en terreny lacrimogen (només
algun cop se’n va quedar a un millímetre) i la seva elegància a l’hora
d’elegir referents pianístics; Frédéric Chopin, Erik Satie i el Michael
Nyman més emocional van ressonar
entre els murs del Palau.
A la segona part del xou, Tiersen va deixar
una mica el piano de cua i es va acostar també al violí i als pianos de joguina. Amb el primer va interpretar
EL SEU COSTAT MÉS COMELADE /

caras és una pel·lícula «d’estafadors
en què mai ningú diu la veritat». Explicada, a més a més, des del punt de
vista dels corruptes, de manera que,
segons l’opinió del cineasta, «implica una gran càrrega d’ambigüitat
moral».
El cartell d’El hombre de las mil caras ha sigut realitzat pel prestigiós illustrador i artista cordovès Gabriel
Moreno. H

peces com 7:PM (del llunyà Les retrouvailles) i, ja al bis, la inevitable (i insuperable) Sur le fil. Amb els segons va
treure el seu costat més pròxim a
Pascal Comelade i va recuperar la
versió original del 1995 de La valse
des monstres, única referència (vetllada) a la banda sonora de la pel·lícula
Amélie. El piano no va quedar del tot
apartat; va servir per recordar, per
exemple, La longue route, de la banda
sonora d’una altra cinta, Tabarly
(2008).
Hi va haver algun crit d’«¡Amélie!»,
però Tiersen no va cedir (no a tocar
el famós vals central) i amb el mateix caràcter reservat que va arribar
a l’escenari se’n va anar, després de
llançar una breu salutació. Minimalisme traslladat a totes les esferes. H
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Josep Vila s’acomiada com a director de l’Orfeó Català amb l’estrena de ‘Veni
Creator Spiritus’, que diumenge obre els actes de 125è aniversari del cor

Un cant a les emocions
Guillem Vidal

De gira per
Itàlia amb la
‘Novena’ de
Beethoven

BARCELONA

Josep Vila i Casañas (Sabadell, 1966) s’acomiadarà diumenge del seu càrrec com a director titular
de l’Orfeó Català, que
exerceix des del 1998,
amb l’estrena, al Palau de
la Música, d’una obra seva
d’encàrrec. Es tracta de
Veni Creator Spiritus, un
text llatí del segle IX atribuït a Rabanus Maurus,
versionat per Gustav Mahler en la primera part de la
seva Vuitena Simfonia i
que, ara, Vila, amb “l’assessorament“ de Miquel
Desclot, completa amb
textos en sis altres idiomes de Ramon Llull, Sant
Joan de la Creu, Walt
Whitman, Christine de Pisan, Friedrich Hölderlin i
Dante Alighieri. “És un
cant que he escrit des d’un
pla més humà que musical”, revelava ahir qui ha
estat el vuitè director de
l’Orfeó, dedicat en cos i
ànima a la composició
d’aquesta peça en l’últim
any i mig. “És una reflexió i
una lloança dels valors bàsics de la humanitat per
superar moments de crisi
molt difícils. Intel·ligència, generositat, emocions... Coses que ens donen optimisme cada cop
que les detectem.”
Veni Creator Spiritus
serà abordada per quatre
veus solistes catalanes
(Marta Mathéu, Gemma
Coma-Alabert, Joan Cabero i Josep-Ramon Olivé),
així com per l’Orquestra
Camera Musicae dirigida
per Tomàs Grau; es completarà amb una altra peça
de Vila (Te Deum, estrenada per a la benedicció,
l’any 2000, del nou orgue
de Flix), i marcarà l’inici
dels actes de commemoració del 125è aniversari de
l’Orfeó Català.
Sis concerts més, una

—————————————————————————————————

Fruit de la voluntat “estratègica” d’internacionalitzar el
cor que tenen els actuals responsables del Palau, l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra
protagonitzaran aquestes
pròximes setmanes una gira
per Itàlia amb la Novena Simfonia de Beethoven. Els cors,
al costat de la Mahler Chamber Orchestra, tots sota la direcció de Daniele Gatti, actuaran a Torí (27 de maig),
Ferrara (28), Bèrgam (29) i
Brescia (30). La gira dóna
continuïtat a les últimes expedicions del cor (Londres,
l’abril de l’any passat, i Viena,
el juny del 2013) i s’afegeix
als diferents viatges que ha
fet el cor al llarg dels seus 125
anys d’història, amb actuacions a Madrid, Bilbao, Granada, Tolosa de Llenguadoc,
Nàpols, Utrecht i Lisboa, entre altres ciutats.

Josep Vila, director titular del cor els últims divuit anys, i l’Orfeó en una imatge de l’any 1900 ■ A. BOFILL / ARXIU ORFEÓ CATALÀ

“L’obra és una
lloança dels
valors que té la
humanitat per
superar crisis
molt difícils”

exposició al Foyer del Palau que es podrà visitar a
partir del 26 de setembre,
i una taula rodona pel
maig de l’any vinent són
els actes de festeig previstos. Al capdavant de l’Orfeó, però, ja no hi haurà Josep Vila (responsable que

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

el cor “hagi assolit en
aquests divuit anys fites
inoblidables i hagi protagonitzat concerts històrics”, segons defensava
ahir Mariona Carulla, presidenta de la institució) sinó Simon Halsey. El director londinenc, de 58 anys,

es posarà al capdavant de
l’Orfeó en plats forts com
ara la interpretació de la
Novena de Beethoven
amb l’Orquesta Simón Bolívar de Gustavo Dudamel
(15 de març del 2017) o el
concert que, el 5 d’abril,
rememorarà el primer re-

cital públic del cor, i que inclourà la mateixa peça que
es va cantar aquell dia farà
125 anys exactes: Ave Verum de Mozart.
L’Orfeó Català va ser
fundat l’any 1891 per
Lluís Millet i Amadeu Vives amb l’objectiu de difondre el repertori coral
català i universal. Ha protagonitzat les primeres interpretacions a l’Estat espanyol de la Missa en Si
menor i la Passió segons
Sant Mateu de Bach, la
Missa Solemnis de Beethoven i la Segona de Mahler; ha ofert les primeres
audicions a Barcelona
d’obres com la Novena
Simfonia de Beethoven; i
ha tingut l’honor de ser dirigit i elogiat per Richard
Strauss en la interpretació de les seves obres. ■

momento en Cuba, que no sabemos si estamos en el final o el
principio de la revolución», asegura la escritora
De esta forma, en una especie
de descripción del presente cubano tal cual se está produciendo,
Cleo nos descubrirá la vida en la
isla y todo lo que queda oculto
porque5nadie
tiene2016
derecho o vaMayo,
lor para decirlo. «Los periódicos

PAÍS: España
cubanos mienten. La única verdad
PÁGINAS: 47
que dicen es el día en que se publican. Por eso escribo, para dejar
TARIFA: 1058 €
constancia de lo que ocurre en
realidad», señalaÁREA:
Guerra. 310 CM²
Como no podía ser de otra forma, la novela, narrada en «real
time», también tiene espacio para
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En «Domingo de
comentar la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba
revolución», utilizaO.J.D.:
tras 40 años de bolqueo. «Para
E.G.M.:
12000
la autoficción para nosotros
Obama es como un afrocubano.
Nos ha encantado y ha
narrar
las
historia
- 30%
SECCIÓN: CATALUÑA
posibilitado que los cubanos teninvisibles de Cuba
gamos que pensar en otro enemi-

mos Cuba de forma distinta, pero
nos escuchábamos», asegura.

«DOMINGO DE
REVOLUCIÓN»
Wendy Guerra
ANAGRAMA
224 páginas
16,90 euros

go y que no seamos los mismos

La Razón

El Orfeó
Català
celebra su
125
aniversario
con siete
conciertos

R. B. - Barcelona

El Orfeó Català celebrará su 125 aniversario por todo lo alto

ORFEO CATALA

Josep Vila dirigirá el concierto
inaugural de los actos de celebración del 125 aniversario del Orfeó
Català, junto a la Orquestra Camera Miusicae, con una composición original escrita para despedir sus 18 años como director. Vila
presentará «Te Deum», una versión de 18 minutos de la obra
sinfónica con orquesta que compuso en 2002, antes de proceder
con «Veni Creator Spiritus». Este
acto despedirá al que ha sido director del Orfeó Català desde 1998
e iniciará un programa conmemorativo con un total de 7 conciertos y 2 actividades que cele-

brarán los 125 años del coro,
fundado en 1891.
En septiembre se podrá disfrutar de la «Misa de Réquiem» de
Verdi en un concierto del Orfeó
Català y el Cor Jove junto a la London Symphony Orchestra. En
noviembre programará un concierto de tres obras con el Orfeó
Català y el Cor de Cambra. Además, se presentará una exposición
con fotografías histórica a partir
del 26 de noviembre, y en diciembre se realizará el Concert de Sant
Esteve. En 2017 habrá tres conciertos dirigidos por Simon Halsey
y Xavier Puig, con la Orquestra
Sinfónica Simón Bolívar, y habrá
gira por Italia.
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 131497

TARIFA: 5040 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 204 CM² - 18%

SECCIÓN: SUMARIO

2016
S U M A5RMayo,
I

DIJOUS, 5 MAIG 2016

A SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Renata Adler

ESCRIPTORA I PERIODISTA

que morat

st valor eren a Espanya. El país dels prodigis es va
en pocs mesos en la pàtria dels indignats, però tot i
cula que en l’actualitat un de cada vuit està a
ona part d’aquests 36.000 milions d’euros en bitura estan fora del control d’Hisenda.
aparició serà gradual: es deixaran de produir però
ran sent de curs legal. Mario Draghi s’ha sortit
va al consell de govern del BCE, que reuneix els sis
s del consell executiu i els 19 governadors dels
ntrals dels països de l’euro. El Bundesbank va ser
sar més pegues a la supressió. Un dels arguments
s ha estat que el 56% dels europeus no n’havien vist
. Ja diu un proverbi àrab que el gos que té diners
en senyor gos. L’innt dels Bin Laden és
ls feia servir per pagar
rcebut com un cavacom un delinqüent.

La periodista nord-americana Renata Adler s’acosta als 80 anys en plena forma i
publicant dues novel·les en castellà. Demà té previst
d’intervenir al festival literari Primera Persona, que se
celebra al CCCB.
PÀGINA 39

Josep Vila

DIRECTOR DE L’ORFEÓ CATALÀ

Josep Vila, director de l’Orfeó Català i del Cor de
Cambra, s’acomiada aquest diumenge –el substituirà Simon
Halsey– en un concert amb què l’entitat començarà els
actes de commemoració dels seus
125 anys. PÀGINA 42

Guillermo Amor

ENTRENADOR ADELAIDA UNITED

CULTURA

El diàleg com a síntesi

sc, contra
prostitutes

a falta de proves dels
per acusar dos clubs
s d’exercir la prostipolicia catalana ha
n el cas d’Al Capone,
cabar a la presó perpagava al fisc, i ha
t a Hisenda que
ui els clubs esmenno haver declarat
beneficis com cal.

nde i Gayet
en de l’armari’

ó entre
ent
Franlande i
ulie
andocreció
ha
lupat

L’escriptora cubana Wendy
Guerra publica Domingo de
Revolución, una novel·la protagonitzada per una jove poeta de
l’Havana considerada una infiltrada per la dissidència i l’èxit
de la qual és vist per la seguretat
de l’Estat com una arma de
desestabilització fabricada per
l’enemic. PÀGINA 38
ESPORTS

La psicologia culer
El Barça viu amb frustració el
fet d’haver de veure el desenllaç
de la Champions League per
televisió, però tant el president
com l’entrenador del club han
combatut el desengany tot recalcant que encara es pot culminar un exercici sensacional amb
la Lliga i la Copa. PÀGINA 51
ECONOMIA

Alegria primaveral
La creació d’ocupació a l’abril
s’ha saldat amb 158.038 nous
llocs de treball, el segon millor
registre dels últims anys, encara
que l’atur continua estant per
sobre dels quatre milions de
persones. PÀGINA 57

PENSEM QUE...

Socis incompatibles
ORFEO CATALA

L’exbarcelonista Guillermo
Amor (48) està triomfant a la
Lliga australiana des de la banqueta de l’Adelaida United. El que va
ser migcampista ha
conquerit el campionat amb un joc
brillant i amb l’estil
que va aprendre a la
Masia. PÀGINA 54

Fernando Echevarne

PRES. DE LABORATORIO ECHEVARNE

Laboratorio
Echevarne,
l’empresa independent més
important del sector d’anàlisis
clíniques, està creixent amb la
compra de centres
assistencials, l’últim
la clínica Sagrada
Famila, i construirà
una nova seu social
a Sant Cugat. PÀG. 62

Joaquín Guerrero

REGIDOR DE VILADECANS

La presumpta adjudicació a
dit de contractes municipals
a l’empresa Inipro, circumscrita
inicialment a Tarragona, ja esquitxa altres consistoris,
com el de Viladecans, el tinent d’alcalde del qual, JoaquínGuerrero,vaser
detingut ahir. VIURE
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Romanticisme rural
YannTiersen
Intèrprets: Yann Tiersen
Lloc i data: Palau de la Música

(3/V/2016)

RAMON SÚRIO

El francès Yann Tiersen gaudeix
de tanta fama i tant prestigi que
omple locals sense tenir publicada la música que hi presenta. Va
passar al Guitar BCN, on va estrenar Eusa, que sortirà al setembre.
De moment només ha editat les
partitures i els sons de camp ambientals que inclou, reproduïts en
directe amb un antic magnetòfon
de bobines. Es tracta d’un fons

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

amb onatges, vents, cants d’ocells
i altres elements dels llocs de l’illa
bretona d’Ushant, on viu, que han
inspirat la seva nova música.
Laideaéscrearunmapasonor,i
per això ha batejat cada tema amb
els noms geogràfics i les coordenades on està situat. I, malgrat que
al vídeo el single Porz goret l’interpretaambunpianodeparet,alPalau va disposar d’un piano de cua
magnífic per desgranar els temes
per ordre, començant per un Pern
quevaservirpersituarelmooddel
seu nou romanticisme campestre,
amb un component minimalista
que, de tota manera, no menysté
gens ni mica la melodia.
Repetitiu i neoclàssic, només va
tenir un indici experimental a

“qu
mé
cau
ble
sito
des
rar

C
l’inici de Lok gweltaz, furgant les
cordesdelpianoabansd’asseure’s
per interpretar la peça més emotiva, d’un intimisme melodramàtic
molt de banda sonora, amb un fraseig lent amb el mateix ritme del
mar de fons que va servir de nexe
per empalmar amb Penn ar roc’h.
ArribatsalasolemnitatdeKereon , va acabar amb la cascada de
notes que va coronar Kadoran. De
propina, hi va oferir diverses peces, alternant-se al violí i a dos pianos de joguina, abans de tornar al
piano per rescatar primer Naval i
després Nursery rhyme núm. 2.
Una segona ronda li va servir per
tocar un Monsters waltz molt comeladià i introduir la melòdica al
sumptuós final. En els bisos va
atacar amb vehemència l’arc del
violí, fins a trencar els crins en la
recuperació del Sur le fil (Amélie),
abans de ser acomiadat amb
aplaudiments i aclamacions.
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125 anys fent el do de pit

L’Orfeó Català celebra la seva efemèride amb set concerts que comencen diumenge
ni jo ni l’Orfeó segur que no pensàvem, quan vaig acceptar, que
aquesta relació duraria tant. I estic content perquè me’n vaig, a
més, en un moment que l’Orfeó
està molt bé i té un futur crec que
molt bo”.
A més del concert d’aquest cap
de setmana, al setembre es podrà
gaudir de la Missa de Rèquiem de
Giuseppe Verdi en un concert de
l’Orfeó Català i el Cor Jove del Orfeó amb la London Symphony Orchestra, mentre que al novembre
tindrà lloc un concert de tres

Quan s’acabi la
temporada, Josep
Vila abandonarà
la direcció del cor
després de divuit anys

CARLOS PÉREZ DE ROZAS / ARXIU

Lluís Millet dirigint el cor de l’Orfeó Català al Camp Nou el 1959 amb motiu de la proclamació del Barça com a campió de Lliga
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Aquest diumenge vinent comencen formalment els actes commemoratius del 125è aniversari de la
fundació de l’Orfeó Català, amb
un concert del cor al Palau de la
Música. Serà només el primer
d’una sèrie d’actes que s’allargaran fins l’any que ve i que inclouran sis concerts més, una exposició i una taula rodona.
La presidenta de l’Orfeó,
Mariona Carulla, va recordar ahir
que aquesta prolongada vida de la
institució “l’ha construïda de
manera desinteressada la societat

catalana”.
La cita musical de diumenge
servirà també per dir adéu al fins
ara director de l’Orfeó i del Cor de
Cambra, Josep Vila, després de
divuit anys al capdavant d’aquestes dues entitats.
Al concert, on el cor estarà
acompanyat de l’Orqestra Camera Musicae i dels cantants Gemma Coma-Alabert, Marta Mathéu, Joan Cabero i Josep-Ramon
Olivé, Vila hi estrenarà Veni Creator Spiritus, un text basat en un
himne del teòleg alemany Rabanus Maurius i en llatí que el compositor ha completat amb músiques sobre textos de Ramon Llull,

sant Joan de la Creu, Walt Whitman, Christine de Pisan, Hölderlin i Dante Alighieri. El concert
s’obrirà amb Te Deum, una versió
de 18 minuts de l’obra simfònica
amb orquestra que va compondre
el 2002.
L’adéu de Vila –que a finals
d’aquesta temporada serà substituït per Simon Halsey– es va convertir en l’altre protagonista de
l’acte informatiu celebrat pels
responsables de l’Orfeó, on també
hi havia membres molt lligats al
cor com el compositor Antoni Ros
Marbà o el director general del
Palau de la Música, Joan Oller.
Ros Marbà no va desaprofitar

C R Í T I CA D E M Ú S I CA CO N T E M P O RÀ N I A

Romanticisme rural
amb onatges, vents, cants d’ocells
i altres elements dels llocs de l’illa
bretona d’Ushant, on viu, que han
inspirat la seva nova música.
Intèrprets: Yann Tiersen
Laideaéscrearunmapasonor,i
Lloc i data: Palau de la Música
per això ha batejat cada tema amb
(3/V/2016)
els noms geogràfics i les coordenades on està situat.I, malgrat que
RAMON SÚRIO
al vídeo el singlePorz goret l’interEl francès Yann Tiersen gaudeix pretaambunpianodeparet,alPade tanta fama i tant prestigi que lau va disposar d’un piano de cua
omple locals sense tenir publica- magnífic per desgranar els temes
da la música que hi presenta. Va per ordre, començant per un Pern
passar al Guitar BCN, on va estre- quevaservirpersituarelmooddel
nar Eusa, que sortirà al setembre. seu nou romanticisme campestre,
De moment només ha editat les amb un component minimalista
partitures i els sons de camp am- que, de tota manera, no menysté
ORFEO
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DE gens
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bientals CATALA;
que inclou, reproduïts
ni mica la melodia.

YannTiersen

l’ocasió per recordar que “l’Orfeó
és una institució que després de la
Guerra Civil va passar uns anys
molt difícils en què els cantaires
van estar sotmesos a unes circumstàncies molt dures.”
També va tenir paraules de reconeixement i agraïment a la tasca que Vila ha desenvolupat tots
aquests anys –compartides per
Montserrat Carulla i Joan Oller–,
“que ha estat extraordinària; a
més, és destacable que en ell s’escau la circumstància que té la doble condició de director i compositor i músic, que ha procurat no
descuidar”. L’al·ludit va assegurar que “me’n vaig molt content;

obres amb l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra.
A més, es presentarà una exposició amb fotografies i documentació històrica a partir del 26 de
novembre al foyer del Palau de la
Música, que destacarà els principals moments i personalitats dels
125 anys de recorregut del cor català, i al desembre hi haurà el tradicional concert de Sant Esteve
amb tota la família coral del Palau.
El 2017 es podrà gaudir de tres
concerts dirigits per Halsey i Xavier Puig en què destaquen la interpretació de la Simfonia núm. 9
de Beethoven, amb l’Orquestra
Simfònica Simón Bolívar dirigida
per Gustavo Dudamel, i la d’Ave
verum, de Mozart, que rememora
el primer concert públic del cor.
De cara a l’any que ve s’ha inclòs una taula rodona titulada La
història de l’Orfeó i els seus orígens, amb Xavier Puig, Lluís Millet i l’historiador Joan B. Culla, i
amb Àlex Robles com a moderador, a més d’una proposta anual
per reunir antics cantautors i, finalment, una gira per Itàlia amb la
Mahler Chamber Orchestra i amb
la novena simfonia de Beethoven
com a obra de referència.

C R Í T I CA D E M Ú S I CA C L ÀS S I CA
l’inici de Lok gweltaz, furgant les
cordesdelpianoabansd’asseure’s
per interpretar la peça més emotiva, d’un intimisme melodramàtic
molt de banda sonora, amb un fraseig lent amb el mateix ritme del
mar de fons que va servir de nexe
per empalmar amb Penn ar roc’h.
ArribatsalasolemnitatdeKereon , va acabar amb la cascada de
notes que va coronar Kadoran. De
propina, hi va oferir diverses peces, alternant-se al violí i a dos pianos de joguina, abans de tornar al
piano per rescatar primer Naval i
després Nursery rhyme núm. 2.
Una segona ronda li va servir per
tocar un Monsters waltz molt comeladià i introduir la melòdica al
sumptuós final. En els bisos va
atacar amb vehemència l’arc del
violí, fins a trencar els crins en la
recuperació del Sur le fil (Amélie),

Més que una promesa
Josep-RamonOlivéJordiArmengol
Obres: Schumann, Ravel, Casals,

Morera i Toldrà
Lloc i data: Sala Alicia de Larrocha (L’Auditori) (3/V/2016)
JAUME RADIGALES

Jove, molt jove (27 primaveres),
però molt més que una jove promesa, el baríton Josep-Ramon
Olivé demostra cada vegada que
l’instrument treballa i que la veu
es perfecciona. I ho fa a còpia
d’irisacions cromàtiques que van

i d’un gran instint musical. L’autoritat d’Olivé es va manifestar en
molts dels 16 lieder que integren
el Dichterliebe de Schumann: canvisdecoloraImRhein,aUndwüssten’s die Blumen i a Aus alten
Märchen, i rotunditat en el cèlebre Ich grolle nicht.
La segona part va començar
amblasimpatiailateatralitatcontrolada de les Histoires naturelles
de Ravel, amb una dicció i una
pronunciació perfectes de la llengua francesa, abans d’un petit cicle dedicat a la cançó catalana: sinuós en Silenci de Casals i expansiu en les tres cançons de Toldrà,
abans d’un bis esplèndid, l’expan-

Hèctor Parra mis à l’honneur par l’EIC à Barcelone « Concert « La Scène « ResMus... Pàgina 1 de 2

HÈCTOR PARRA MIS À L’HONNEUR PAR L’EIC À BARCELONE
Le 3 mai 2016 par Michèle Tosi
Concert, La Scène
Barcelone. Palau de la Música. 28-IV-2016. Hèctor Parra (né en 1976) : Sirrt die Sekunde, symphonie de chambre n° 3 pour ensemble ; Moins qu’un souffle, à peine
un mouvement de l’air pour flûte et ensemble ; Pierre Boulez (1925-2016) : Dérive I pour six instruments ; Yan Maresz (né en 1966) : Eclipse pour clarinette et
quatorze instruments ; Jonathan Harvey (1939-2012) : Death of Light / Light of Death pour ensemble de chambre. Sophie Cherrier, flûte ; Jérôme Comte,
clarinette ; Ensemble Intercontemporain, direction : Pablo Rus Broseta.

Espagne
Barcelone
Reçu au Palau de la Música, édifice prestigieux du
modernisme catalan, l’Ensemble Intercontemporain met à
l’honneur le compositeur barcelonais Hèctor Parra,
actuellement
en
résidence
auprès
de
l’Orchestre
Symphonique de sa ville natale.
Compositeur prolifique, Hèctor Parra, tout juste 40 ans, affiche rien
moins que cinq opéras à son catalogue. Actif dans tous les domaines
de la création sonore, et notamment dans celui de l’électronique (il
enseigne à l’Ircam dans le cadre du Cursus), ce tempérament de
dramaturge se nourrit d’inspirations multiples, de l’astrophysique à la
peinture (qu’il a lui-même pratiquée) en s’attachant plus intimement
encore à la littérature, comme en témoignent les deux oeuvres
instrumentales au programme.
Le titre de la symphonie de chambre n° 3 Sirrt die Sekunde (2008)
avec laquelle s’ouvre le concert, cite un vers du poème Stimmen de
Paul Celan. Ce « drame abstrait », selon les termes du compositeur,
génère une musique éruptive, d’une grande intensité lumineuse où la
flûte (rayonnante Emmanuel Ophèle) est souvent en dehors. L’écriture
instrumentale est extrêmement fouillée et d’une vitalité étonnante ; il
faut aller voir sur le site du compositeur ses schémas colorés pour
évaluer le travail en amont. Sollicitant des modes de jeux originaux,
Parra façonne une pâte sonore très élaborée au sein d’une trajectoire
qu’il articule souplement. Galvanisés par le geste du jeune chef valentien Pablo Rus Broseta, les virtuoses de l’EIC donnent à l’œuvre
une interprétation fulgurante.
Un frisson d’émotion parcourt la salle à l’écoute presque recueillie de Dérive I de Pierre Boulez, bel hommage rendu au créateur de
l’EIC à travers la matière vibratile et la transparence des textures d’une œuvre si délicatement ciselée. Emmenée par le geste félin du
pianiste Dimitri Vassilakis, cette courte pièce magnifiquement jouée par les six interprètes révèle sa dimension ritualisante. Avec
Eclipse (celle, fameuse, de 1999) de Yan Maresz, partition très enlevée qui termine la première partie de concert, c’est la clarinette
solaire et racée de Jérôme Comte qui est en vedette, assumant avec une aisance déconcertante la ligne ornementale et volubile de la
partie soliste. Animé d’une pensée électronique, Maresz transfère dans l’écriture de l’ensemble instrumental l’action amplificatrice et
déformante que l’outil informatique serait à même de réaliser en direct avec le son de la clarinette, à travers un jeu ludique et virtuose
assumé par les musiciens avec une éblouissante réactivité.
L’œuvre de Jonathan Harvey Death of Light / Light of Death pour cinq instruments, qui débute la seconde partie, n’est pas dirigée.
Le compositeur britannique s’inspire du retable d’Issenheim de Matthias Grünewald, plus précisément du panneau central de la
crucifixion, dans cette oeuvre exigeante et singulière. Elle sollicite les hautbois et cor anglais solistes (expressif Didier Pateau),
instruments associés ici à la lamentation, aux côtés des cordes frottées et de la harpe, liée quant à elle aux visions spirituelles. Chacun
des cinq mouvements correspond à l’un des personnages du tableau, induisant une dramaturgie et des alliages de timbres très
spécifiques. Dans le dernier mouvement (Jean-Baptiste), sous l’action du tam-tam joué par la harpiste, le thrène aux lignes tendues et
hiératiques confine au sublime.
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Moins qu’un souffle, à peine un mouvement de l’air est le très beau titre de la seconde œuvre d’Hèctor Parra qui couronne la soirée. Il
est extrait du roman Trois femmes puissantes qui vaut à Marie NDiaye le Prix Goncourt en 2009. Cette partition fascinante pour flûte
solo et ensemble amorce en 2012 une collaboration fertile entre le compositeur et l’écrivaine avec qui Parra va concevoir dans la
foulée son monodrame Te craindre en ton absence (2013) et un troisième opéra Das Geopferte Leben (2013) créé sur la scène de
Munich durant la Biennale. La pièce entendue se soir nous projette dans l’univers sonore des mots de Marie NDiaye grâce à la flûte
soliste (captivante Sophie Cherrier) et un ensemble instrumental mû par une narration sous-jacente, avec ses attentes, ses élans, ses
blancs et ses déchaînements soudains. Parra s’inspire du jeu de la flûte peule, intégrant le grain de la voix et les pulsions rythmiques
des chants ethniques, pour écrire une partie soliste très originale, colorée et envoutante, qui explore tous les registres de l’instrument,
du piccolo à la flûte basse. L’écriture de l’ensemble instrumental (cordes pincées et frottées uniquement), foisonnante autant que
discontinue, est rehaussée d’une percussion très active, une fréquence scintillante dans l’aigu colorant souvent l’espace de résonance.
L’onirisme engendré par un univers sonore protéiforme rejoint l’ambivalence entre rêve et réalité qui habite l’écriture de Marie
NDiaye. On sent un souffle dramaturgique puissant traverser l’œuvre à travers l’interprétation luxueuse du chef et de ses musiciens.
Crédits photographiques : Hèctor Parra © DR
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Andris Nelsons reçoit le prix Glashütte
du Festival de Dresde
•

— Naturellement un
excellent chef mais comment faire travailler
en même temps les orchestres de Leipzig

Une jeune violoniste baroque parmi les
victimes des attentats de Bruxelles
•

— Elle avait également
travaillé pour Forum Opéra... Effroyable que
de voir des vies si prometteuses disparaître

Thomas Hampson parrain du futur
musée Gustav Mahler de Hambourg
•

— Quel lien
Mahler/Hambourg ? Il a été premier chef de
l'opéra de 1891 à 1897 mais s'agit-il

Le NDR Sinfonieorchester change de
nom
•

— Heureuse ville avec donc
2 orchestres de haut niveau : celui-ci qui est
l'orchestre de la NDR ( radio ) et la …
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