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Nacionalismes
Salvador Oliva

E

tits polítics, tenim no pocs partits
nacionalistes. A Euskadi (PNB), a
Galícia (BNG, ara escindit) i a
València (BNV). A Catalunya, tenim CiU i ERC (Nacionalistes
d’Esquerra ja ha passat a millor
vida, igual que, a les Balears, la
corrupta Unió Mallorquina). En
l’àmbit estatal, també trobem nacionalistes espanyols que tampoc
incorporen l’adjectiu en el seu
nom, com ara PP i UPyD, sobretot
aquests dos. A vegades em pregunto si no hi hauríem d’incloure
també altres partits que, sense
ser específicament nacionalistes
espanyols, tenen membres que es
posen nerviosos quan es parla de
la llengua catalana.
No he comptat mai el nombre
de vots de tots aquests partits nacionalistes (com a mínim sis, sense comptar els que potser apareixeran durant aquest any tan
electoral); però em sembla que el
nombre total seria una mica escruixidor, perquè el
nacionalisme sempre ha demostrat
que no pot crear
sinó malestar i conflictes, sovint molt
greus, sobretot quan
té el poder. El nacionalisme no dialoga
mai amb altres nacionalismes i la seva
tendència és el rebuig de qui no hi
està d’acord. En la seva identitat, hi ha inclosa la guerra, com
la història ha demostrat, perquè es basa
en el “jo sóc millor
que tu i tinc més
drets que tu, perquè
he nascut uns quilòmetres més enllà o
més ençà”. Jo, que
sempre he sentit desconfiança pels nacionalismes, sobretot
pels més poderosos,
penso que els que
preferim la pau, la
tranquil·litat,
els
bons aliments, les lletres i les arts, no podrem encaixar mai
en cap nacionalisme, ni identificarnos en cap grup -ista
que designi una
dèria nacional.
Cal afinar el pensament perquè aquest no es deixi
El seny, doncs,
enganyar pel llenguatge.
hauria d’aconsellar,
als catalanistes, de
fer-se dir catalans i prou. Potser
deixant de banda el sufix -ista en
el sentit que hem vist, aconseguiríem afinar el pensament per tal
que aquest no es deixi enganyar
pel llenguatge. Però no n’hi hauria prou: també hauríem d’intentar que el mot nacionalista acabés sent un arcaisme, a base de
països amb conflictes nacionalis- col·locar-lo al seu lloc (tan tacat
tes; però no! A Anglaterra, on de conflictes!). Potser aleshores,
també n’hi ha, si bé aquests ad- en lloc de fer-nos la guerra els
jectius no existeixen, les denomi- uns als altres, podríem conacions tenen dues paraules: na- mençar a dialogar, que és el que
cionalista escocès, nacionalista fan els éssers racionals, als
gal·lès, etc., que és una altra ma- quals, com va dir molt bé Shelley, el llenguatge els configura el
nera de dir el mateix.
A Espanya, pel que fa als par- pensament.

l poeta anglès Percy B. Shelley va dir que el llenguatge va crear el pensament,
que és una manera de dir que no
hi ha pensament sense llenguatge, i la lingüística moderna ha
sabut demostrar que Shelley tenia raó. Un exemple: en les nostres llengües, la petjada que el
nacionalisme deixa en el diccionari es detecta amb el sufix -ista.
És curiós que els diccionaris incloguin catalanista i espanyolista, però cap diccionari inclou,
per exemple, portugalista, ni gibralterista, ni andorranista, etc. I
a Europa tampoc tenim anglaterrista, francesista, holandista, etc.
Només en els diccionaris catalans més recents trobem basquista, galleguista o valencianista
amb connotacions nacionalistes.
A l’Alcover-Moll només hi ha valencianista.
Podríem pensar que els adjectius en -ista només existeixen als

El seny hauria
d’aconsellar els
catalanistes de fer-se
dir ‘catalans’ i prou
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Recomanem...

ART Palau Güell

L

per B. C.

p

Per veure i també entendre l’exposició Palau Güell: mirades al mobiliari a través del cicle de conferències Estètica per a un canvi
de segle, que té com a eix el mobiliari de l’edifici que s’ha conservat
al llarg dels anys. Serà el crític
d’art i comissari de l’exposició Josep Casamartina qui obrirà avui el
cicle, amb una conferència en la
qual detallarà l’evolució d’estils,
des del medievalisme a la modernitat. (Palau Güell, 19 hores. Entrada
gratuïta)
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FLAMENC / HIP-HOP
per C. del Val

Programa doble de l’avantguardista ballarina de flamenc Rocío Molina: Felahikum i Bosque ardora. El
primer és un duo amb la coreògrafa Honji Wang, on el flamenc
s’oposa al hip-hop. En el segon, en
un quimèric boscatge es desferma
una lluita per la dominació. Dansa
contemporània i butho en un ball
tràgic. (Felahikum, avui i demà.
Bosque ardora, 7 i 8 de març. Mercat de les Flors. 20.30 h. 16 euros)

La veu mística d’Arvo Pärt

P

Javier Pérez Senz

A

A

79 anys, el compositor
estonià Arvo Pärt segueix
apostant per la senzillesa
per entendre la naturalesa de la
música com una experiència mística. I encara que mai li ha agradat l’etiqueta de pare del minimalisme sacre, gaudeix amb resignació d’un èxit que l’ha convertit
en el compositor viu més interpretat del món. El Palau de la
Música celebra a l’avançada el
seu vuitantè aniversari —va
néixer l’11 de setembre de 1935 a
Paide (Estònia)— consagrant-li
un cap de setmana en el qual es
revisarà una part de la seva obra
coral en tres concerts a la basílica de Santa Maria del Pi, a càrrec
del Latvian Radio Choir i la família coral de l’Orfeó Català.
Familiaritzat amb les avantguardes, Pärt va treballar com a
enginyer de so per a la Ràdio
d’Estònia abans de convertir-se
a la fi dels anys seixanta en un
compositor a la recerca del seu
propi llenguatge. Va viure gairebé tres dècades a Berlín i la seva
música va guanyar adeptes a tot
el món. L’estudi intensiu del
cant gregorià, l’Escola de NotreDame i la polifonia vocal
clàssica van canviar radicalment el seu univers musical i,
després d’anys d’experimentació, va posar en pràctica un original llenguatge musical que va
anomenar tintinnabuli (de tintinnabulum, campaneta en llatí) i
que ha marcat la seva obra des

A

El compositor Arvo Pärt, de qui el Palau celebra el 80è aniversari.

Tres concerts exploren
aquest cap de setmana
l’obra coral del
compositor estonià
de mitjans dels anys setanta. Peces com Für Alina, per a piano,
Cantus in Memory of Benjamin
Britten, o Spiegel im Spiegel van
consolidar el seu credo musical,
amb fermes arrels en el cristianisme. El retrat coral s’obrirà divendres amb la presència del
compositor i l’actuació del Latvian Radio Choir —un dels cors
de cambra professionals més

prestigiosos del panorama internacional— dirigit per Sigvars
Klava. En aquesta primera cita,
quatre obres del compositor
català Bernat Vivancos compartiran protagonisme amb la música de Pärt. El punt culminant
del cicle tindrà lloc dissabte
amb l’audició en la seva versió
completa de la Passió segons
sant Joan, dirigida per Klava. El
compositor estonià confia el relat de la Passió a un quartet vocal (evangelista), en coherència
amb l’estètica dels tintinabulli.

LATVIAN RADIO CHOIR
Basílica de Santa Maria del Pi
Divendres 6 i dissabte 7 (20.30 h)
Diumenge 8 (17.30 h)

Ginger Baker. Un fragment
d’història amb el grup Jazz
Confusion i el nou disc Why.
Nova Jazz Cava. Terrassa.
22.00 h (35 euros).
Gipsy Klezmer Orchestra. La
banda de músiques populars
ofereix un concert especial amb
convidats de Turquia, Eslovènia i
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Concerts
Dijous 5
La Bien Querida. Pop amb accent electrònic per a tauleta
de nit. Amb nou disc:
Premeditación, Nocturnidad y
Alevosía. Music Hall. 21.00 h
(13 euros).
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gitanos dels Balcans. Apolo.
21.00 h (12 a 15 euros).
Divendres 6
Maceo Parker. El Black Music Festival havia d’incloure un clàssic
del funk. La fúria de James
Brown es manté en ell. Auditori
Girona. 21.00 h (25 a 32 euros).
Mishima & Joana Serrat. Excel·lent cartell del Let’s Festival
amb uns consolidats i un nou
talent femení. Salamandra.
21.3o h (18 euros).
Dissabte 7
Femení Singular. Un munt de

veus femenines actuals (de
Maika Makovsky a Louise
Sansom) en un concert per a
veus femenines. Apolo. 20.30 h
(15 euros).
Diumenge 8
Lee Ranaldo. Després de Sonic
Youth hi ha vida. Lee ha gravat a
Barcelona Acustic Dust. Barts
Club. 20.00 h (22 euros).
Dimarts 10
Pablo Milanés. Després de gairebé cinc anys sense compondre
material nou, Pablo torna amb
Renacimiento. L’Auditori. 21.00 h
(24 euros).
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COMPRAR I BEURE
Mercat Susi Sweet Dress

LLIBRES Barris i veïns
per B. C.

per A. L.

Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de
Barcelona (1968-1986), tot un retrat del moviment veïnal durant
aquestes dècades decisives. El llibre, editat per L’Avenç, es presenta
avui al Centre Cívic Can Felipa
—que és el que és per les reivindicacions dels ciutadans de Poblenou— amb el seu autor, Marc Andreu, en conversa amb dos noms
propis del tema: el dirigent veïnal
Carles Prieto i la periodista Maria
Eugània Ibáñez (20 hores).

Des de fa uns anys, l’estètica vintage domina les tendències de la
moda internacional temporada rere temporada. Després d’una pausa de nou mesos, el mercat símbol d’aquest estil nostàlgic i
romàntic, el Susi Sweet Dress,
aterrarà demà de nou a la Casa
Capell en ple barri de Gràcia. Durant tres dies, el basar sorgit fa
tres anys de la mà i la passió per
la moda de Susana Bas, actriu catalana coneguda pel seu paper a
la sèrie El cor de la ciutat, oferirà

més de 800 vestits vintage exclusius a preu únic: 30 euros. Més
enllà de faldilles, camises, samarretes i complements, Susana i el seu
equip pretenen convertir el mer-

Adriano Luciani

A

A Olesa, Esparreguera
i Cervera dramatitzen
la mort de Jesús
des de fa segles

La Passió d’Olesa, el 2011, un espectacle que ha modernitzat constantment el seu format. / xavier calzada

mer acte. “Tractem de relacionar totes les escenes de la primera part per crear més
fluïdesa, tal com passa en els
actes segon i tercer, i eliminar
els espais negres durant la
representació”, revela Sam Carrique, president de la Passió
d’Olesa, que participa en el viacrucis teatral des que té
memòria. “És un llegat que es
transmet de pare a fill. Quan
era nadó, la mare em feia sor-

tir en algunes escenes de la representació”. Ara per ara, la
Passió d’Olesa, a més de rebre
el 2002 la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat, també té el
rècord mundial de presències
en la mateixa escena, amb un
total de 729 actors. Una altra
novetat d’un esdeveniment al
qual cada any acudeixen més
de 15.000 persones és la
subtitulació de l’espectacle per
mitjà d’una pantalla que expli-

carà les escenes simultàniament en castellà, català i anglès. “És una forma d’obrir la
Passió d’Olesa al turisme, perquè aquells que no siguin d’aquí puguin incorporar-s’hi i
viure-la plenament”.
L’eterna rival d’Olesa, la
veïna Esparreguera, es prepara per arrencar aquest diumenge la seva temporada de passió,
amb l’objectiu d’aproximar-se
cada vegada més a la gent. “Pro-

Folk, laietà i jazz, barreja possible
Luis Hidalgo

S

emblen paraules que no poden anar unides: folk i
laietà. Sumem-n’hi una altra, jazz, i la barreja semblarà impossible. Doncs aquest “atreviment” tornarà aquesta nit al damunt d’un escenari, 35 anys després de l’edició de Lo poder del
cant, disc de 1980 que amb aquesta barreja musical es va presentar
en un concert al Palau de la Música. Però què era Lo poder del cant
i qui hi havia al darrere?
Jordi Fàbregas, un dels creadors del Tradicionàrius, a més de
músic i activista de la música po-

Rambla de Prat, 27, Barcelona
susisweetdress.com

curem arribar al cor de l’espectador gràcies a la música en
directe, i conscients que sense
emotivitat no es pot mantenir
cap tradició”, assegura el seu
portaveu, Francesc Alert, que
ironitza així mateix sobre el mític antagonisme amb l’adjacent localitat del Baix Llobregat. “Al llarg dels anys han sorgit relacions d’amor i odi al voltant de les dues actuacions. No
obstant això, es tracta d’una
competició sana que permet a
les dues avançar i millorar”.
Qui diumenge passat ja va

Passió a la catalana
mb l’arribada de la Setmana Santa, la tradició
aterra a tot Catalunya.
Tal com cada any són puntuals
els bunyols de Quaresma i les
mones de Pasqua, que inunden
les pastisseries, la temporada
de passions torna a estar present a la cartellera teatral de
diverses localitats catalanes. A
partir d’aquest diumenge i fins
a començaments de maig, en
ciutats com Olesa, Esparreguera i Cervera —només per citarne tres exemples— s’alçarà de
nou el teló de les populars representacions dramatitzades,
en els dos sentits de la paraula,
que narren la vida, mort i resurrecció de Jesucrist. Són autèntics esdeveniments ciutadans
capaços de conferir un marcat
caràcter cívic a un ritu mil·lenari que aconsegueix atraure
un públic heterogeni i transversal, i no exclusivament religiós.
Oberta al públic internacional, la Passió d’Olesa de Montserrat és un espectacle que es
manté viu al municipi des de
1538, i que, tanmateix, ha sabut adaptar-se a les exigències
de l’auditori del segle XXI. Amb
el propòsit de modernitzar
constantment el format tradicional, enguany Olesa estrena
un flamant equip de direcció
—liderat per Ignasi Campmany—, nous actors i un reajustament experimental del pri-

cat vintage en
una experiència cada vegada més àmplia.
Demà es farà
un taller de costura gràcies a
la col·laboració de les alumnes de l’Escola
de Disseny Felicidad Duce Moda, i a les 21 hores es farà un
aperitiu-festival protagonitzat per
la parella artística Nico & Sunset.

pular, recorda: “Un cop va acabar
Coses, el grup on estava, vaig voltar per Catalunya a la recerca
d’informació sobre música de festes, ball, cançons populars, etc. Al
final vaig donar forma a un repertori i vaig començar a veure amb
qui el podia defensar”. Van respondre a l’oferiment Jordi Xavier
Batllés, que llavors acabava amb
la Mirasol Colores —continuació
salsera de l’Orquestra Mirasol— i
Pep Cabré, que venia de la música
antiga. Així va prendre forma el
repertori del futur disc Lo poder
del cant, que es va gravar després
de voltar per Catalunya interpretat en format de trio durant un
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any. “Passat aquest temps”, recorda Jordi Fàbregas, “vam pensar la
possibilitat de gravar les cançons,
i com que van rebre suport gràcies a un patrocini, ens vam dedicar a tirar de telèfon i cridar els
amics. Així van aparèixer músics
com ara Joan Albert Amargós, Feliu Gasull, Carles Benavent, Joan
Saura, Saki Guillem, Eliseo Parra,
Marcel Casellas i Martí Soler...”.
Havia nascut l’Harmònica Brava,
l’orquestra que acompanyaria el
trio inicial en la gravació del disc i
en la presentació del mateix al Palau de la Música.
L’àlbum era una aproximació
del tot inusual a la música popu-

lar, que Fàbregas volia de fusió,
barrejant-la amb ritmes llatins,
sons de rondalla, jazz laietà, etc.
“El folk i la música popular no
són mai una realitat immòbil i totèmica, però tot i així vam voler
acostar-nos-hi sense prejudicis i
amb el cap obert”, recorda Fàbregas. Ara, 35 anys després, es tornen a ajuntar bona part d’aquells
protagonistes, amb la presència i
col·laboració de Joan Albert
Amargós, Carles Benavent, Saki
Guillem i, és clar, Fàbregas, Batllés i Cabré. La banda principal,
una formació orquestral, estarà
composta per set músics dirigits
per Eduard Iniesta, encarregat de

inaugurar la seva peculiar narració de les últimes hores d’agonia de Jesucrist és el municipi
lleidatà de Cervera. La paraula
clau de la Passió més antiga de
tot Catalunya —que es remunta
a 1477— és “renovació”. Director nou, canvi d’actors, més
rèpliques, dinamització interpretativa i l’eliminació del
castellà com a idioma preferent. “Comença una nova etapa
amb l’objectiu de complir 100
anys”, assenyala el president,
Xavier Cañabate.

LA PASSIÓ
Olesa de Montserrat
/ Esparreguera / Cervera
Fins a començaments de maig

rellegir aquelles cançons i adaptar-les als temps que corren.
Són tres generacions de músics reunits per un repertori que,
si bé en disc no va ser massa popular, ha deixat a la memòria una
manera de treballar amb el material popular plena de desimboltura, justificada segons Fàbregas:
“Tot i que és cert que melòdicament tenim un material extraordinari al nostre folklore, la qüestió
rítmica no la tenim tan desenvolupada. Una mica és per això que
vam fer una barreja de diverses
músiques per trobar un punt d’enriquiment”. I per evitar l’oblit, el
concert serà enregistrat per TV-3.

FOLK LAIETÀ
35 anys del disc
Lo poder del cant
L’Auditori. Avui, 21 h (12 euros)
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80anys.El Palaudela MGsica antiguesparatsdeles es~l~sies, Dissabte7, el LatvianRadio
I’ha convidatalstres concerts
let pel qualel Palauhadacidit
Choirinterpretar~la varsid
d’homenatSe
queesfarana la
trasliadarelstresconcertsa la
cornpletade la Passidsegons
basgicadeSantaMariadel Pi.
basi]ica deSantaMadadel Pi.
cantJcande P~rt, unadeles
Paredel minimalisme
sacra, el
obrescabdaisdel seu corpus
compesitorestoni86s un dels
compositiu,a m~sde Soffe~gio,
m~sicsm~srespactats arreu
tamb~de P~rt, I’estrena
mdni un dels pecscompositors
mondialde Lasciatemimorire,
contemporanis
que ha sabut
de Vivancos
i I’estranaa
tmspassar
les fronterasde la
Catalunya
de Thefruit ofslience
mOsica
cl~ssica acostant-sea
del compositor
letd Peteris
pL~blicsj~vesi moltdiversos.La
Vasks,unape(;a basadaen ona
sevam~isicaestb fora de modes
meditacidde Teresade Calcuta.
i, malgrataixb, es enormement
Finalment,diumenge
8, el Cor
pepular, corndemostra
el let que
deCambra,
el CotInfantil, el Cot
haestat utilitzada enmesd’una
ArvoP~rt vindr~a Barcelona deNoiesi ~’OrfedCatal~
cincluantena
depel.i~culescorn el divendres
6 perassistir a l
interpretaranalEunesdeles
L es amants
clu Pont-Neuf,
de
concertqueoferir~ el Cordela
seves composicionsm~s
LeosCarax,Fahrenheit9/11, de R~diodeLetbnia,un dels cots
brillants per a veu, acompanyats
MichaelMonte,Gerry, de Gus
de cambraprofessionals m~s
de I’or~anista Mem~
Banchis.
vanSant,o Elegy,d’lsabel
prestigiosos del panorama
Coixet.
intemacional,
dirigit per
ArvoP~rtse~homenatlatde4
Inspirant-seen la mOsica
SiEvardsKlava,en qub
dlvendms
6 al diumen~e
8a
sacrai medieval
i arabunfort
interpretar~ diversespeces
SantaMariadel PI.

El compositor
vlu m~stocat del
m~n,s’inspira en
la m,~sicasacrai
medieval
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Manel
Fuentes
"DE MOMENTO
CREOQUE
ESTOY
DEBUEN
VER"
DOblado~
UNAGAVIOTA.
Esel personaje
a] que
ponevozen BobEsponja,
unh@roe
fuera del agua.
Antesrue un pelicanoen
Buscando
a Nemoy un
ping,,ino en Madagasca~

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

hizo popular comohumofista gracias
a CmSn!c,,a,,~Man’ktnm,
pero es tm pefiodis-

La productora tambi61a fabrica los guiones de
varios de los programas que he presentado y
estamos trabajando eta tma obra de teatro.
Se ha dichoqueel reciente Losvlernes at
Igual ilnita a su idolatvado roquero Brushowera un programade humorblanco.
ce Spfingsteen que escribe de telnas de enjundia
en su secci6n "AI contraataque" del diario E/
/.Tal vez para compensar
Io ’negros’ que
PeriMicoque presenta l~s ~?qernesal showjuntoa
est~n los cludadanos
de este pais?
Sonre~rdtlrallte tin btlen i~to, Sill estar pendientes de tanta desgrada, tanta corrupd6n y
nay ~* ~zzm me sue~u~mira (todos en Antena 3).
Y no abandona la radio en nilagfin momento.
tanto mangoneo como nos de~ubren los inta mayorlade la gente te conocecomo
R)nnativos, era el ob]etivo. Wdos p osiciones
humorista,pero escribes sobrepol|tica en
en la vida, confiar en la gente o no. Ha,v que
El Perlddico./.Sir yesparatodo?
seguir confiando en los demis, porque es conMANELFUENTES: lntento
prepararme
fiar en nosotros mismos. Hemos despertado
de un suefio con demasiado ’buenismo’, pero
del pdblico; hay que intentar dar la talla.
d mundosidle givando. Ahora somos m~?jores
y tenemosfuturo, peru ha)’ que pelear pot ello.
Dreams,y te defines como"guerrillero"...
F.st ~i todo por hacer, no ha,v que rendirse.
Megusta la creatividad. E1 grueso de la plan/.Qu~ tal trabaJar conotro humorista
tilla de la e~npresa somosguionistas. Hacemos comoArturo Vails? LHayguerra de egos?
una serie web y un programa deportivo de
Nuestra relaci6n es la que se ve ell televisi6n.
hmnor en Catahlnya Rkdio todas las noches,
HW mucha generosidad,
mucho respeto y
y nos encantat{a hacer radio de ~imbito estatal.
lnucha camaraderfa desde siempre. Cuando
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trabajamosjuntos en Caiga quien cai~o’a
nos llevibamos muy bien. Somos amigos,
hemos compartido vacaciones en Cadaquds (Girona) y salimosjuntos
cuando
trabajamos en Madrid.
No hab~is podidocon S~lvame
Deluxe, LVenceel ’coraz6n’ al humor?
E1 Sdlvame Deluxe es un producto umy
asentado y muy bien hecho. Otra cosa es
que te interese o no el ’corazdn’; a mi
sonalmente no me entretiene.
Guaudo
empezamosLos viernes alshow ya dije que
intentibamos hacernos un huequecito,
desde el humor, para el que le interese
otro tipo de programa. No competimos
pot el mismoptiblico.
Tienes una bandade rock, Manel
Fuentes& TheSpring’s Team,conla que
interpretas temasde BruceSpringsteen.
/.El rockes unestilo de v|da?
Creo que sL Cuando trabajaba en informativos matinales, me dijeron que mi
estilo de hater radio era roquero, direcm:
esa actitud ha marcado mi trayectoria. A
Bruce Springsteen le vi por primera vez
en el afio 1988 y me inocul6 su veneno,
pot su capacidad de comunicar y transmitir emociones.
LOhas entrevistadodosveces.~.Sigue
siendotu |dolo o te ha decepcionado?
Lo admiro afin mis. Su coherencia a ]o
largo de tantos afios de profesidn hace que
compita s61o consigo mismo, cualquier
otra comparacidnes imq.able. Y sus canciones y su energfa generan camaraderia
entre [a gente. Ese espiritu es el que intentamos mantener en los conciertos de mi
banda yen la obra de teatro que preparo.
Contu programaan Catalunya R~dio,
Problemesdomestics (Problemas
dom~sticos).~.apuestaspot la igualdad?
IL~ una re~ista satfrica dondesaco a relucir
mi vis cd~nica, pero ahora hablamos mils
de deportes que de polftica. Site d!ieva
queen casa hago 1o mismo que mi nmjer,
mentMa. Clara [Clara Cabezas, su pareja]
~ne supera con creces. Pero si no tratamos
de alcanzar esa igualdad entre hombre y
mujer, nos retrotraemos a la prehistoria.
Eres el pingflino m,’is famoso
desde
que doblasteMadagascar.
LFuiste el
idolo de tus hiJos Maxy Bruna?
na rnini y Los viernes al show, valoran mi
imagen, pero hasta ahora lo mils importame que habia hecho su padre era el
pelicano de Nem0yel pingiiino de Madagrara~ Ahora Arturo Vails y yo somos unas
simpiticas
y gamberras gaviotas que
acompakamos al pirata Antonio Bandevas
en Bob Esponja, un hiroe fuera del agua.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

8us inioios
CR~NICASMARCIANAS,
el showde JavierSard~e~
Tele¢inco,
Io dio a conocer
entre1997y 2001.

Roquero
SPRINGSTEEN
es su gran
JdoIo,Lohaentrevistado,
son amigosy hate
versionesde sus temas
conTheSpring’s Team.

De tal palm..
SU HIJO MAX
(13a~os)imito
a BrunoMars

Polifac6tico
LOSVIERNESAL SHOW
(Antena
3, junto a ArturoVails)
ruesu Oltimoreto lelevisivo.
Tambi~n
escribe,haceradio...

suenamini, con
mucho
~xito.

/.Qu~ te ha ensefiadotrabajar con
nihosen Tu tara mesuenamini?
Hay una inocenda ~ una ~crdad en los nipregunms o rcflcxioncs, tc poncn dclanlc
de un esp~jo en el quc los lllaVOrcs ilo cstamos habituados a mirm-nos. Los nifios
contmdicciones del Inundo aduho. Si quieres. puedes aprendc~ much~de ellos.
Tiene/lama de puntual...
SWirritante de 1o pure ual que sob Viene
de mi ~poca del colcgio. Vivia fucra de
Barcelona y. cuando quedaba con mis
’novietas’, tcnia que coger el tl-en y podfa
llegar diez minutos antes o dicz desptff.s,
y yo pre~>rfa Ilegar ames ? pasear pot los
centros comevciales, l.uego, en mis primeras cilas de trah~o llegaha hasta una
hora antes para poder reaccionar ante
cualquier imprex isto.
t~e has topado con situaciones
dificiles de torear en tu carrera?
En la mahaua de la radio. &amoslos dnicos que destap~bamos noticias del caso
del Palau de la blfisica de Bavcchma.Tenia
presiones externas, peru lo insdlim era
comprobmqueen la propia emisora bahia
presiones. Tare dkcusiones complicadas
coil el director pot CtlCStiOut:s poHticas.

’7.Un lema? iEntr@gate!
No seas r cano
con tu energia, porque
mafiana no sabes Sl la
tendras para disfrutar."

Ik- das cuenta al final de que lo ~n;is serio
ntimeros qne cumplir y respeto pot parte rio los vesponsahlcs de las cadenas.
Has obtenido varios premiosOndas.
~Qudsignifica parati estar en la onda?
Eslar cn la olld~l si~nifica set consecuenIlcgado a cste ptmto. En 2014 he ~vcibido
otros pt emios, el de la ~ex ista (kvm~pd~m.
han x ahnad,~ Io que hago en televisidn.
La imagen es importante en tu
traba}o. ~Te preocupa?
mira para combatir la sequedad de la piel,
icon tanto maquill~je en ~elevisidn~ Pero
mi estilo de xvstit es de tejanos, camisetas
y hotas, porque me siento roquero.
44 afios, &T~asusta ~1 paso del tiempo?
[rk’].

He vMdoun acontccmfiento que me

dre me ha hecho replmuearme la ~qda. En
coach y metim bien. Ahora eslo} prepal~lldo tltl pro}veto en el que mezclo ~omhi*~g
y depo~te, qtte puede a}udm a mucha
Un lema de vida.
;Enudgate’. No ~’as l~¢ano cou tu eumgqa,
Imnos aquf para disli-utar } yo soy una pe~
sona a~vadecida. Tengo qte &r ~aci~s ~r
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MONESTIR DE PEDRALBES

Obre parcialment
restaurada la capella
de Sant Miquel
ACN | BARCELONA

r mitjà
s
ext
n en
na
rirà a

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes obrirà avui als visitants la capella de Sant Miquel
després de dos anys de tasques de
restauració. Per primera vegada,
l'accés no estarà limitat per una
cabina transparent, sinó que serà
totalment lliure. El període de
treballs, precedit per una investigació cientíﬁca, ha permès resoldre els problemes de conservació de l’estructura interna i assegurar l’adhesió de la pintura al
mur. Per ara, s’ha culminat la restauració del pany principal, anomenat Triomf de la Verge. L’Ajuntament de Barcelona va optar
pel ﬁnançament col·lectiu per
aconseguir els fons necessaris
per restaurar la Capella de Sant
Miquel.

ESTRENA DE BACH

Savall pràcticament
exhaureix entrades
al Palau de la Música
REDACCIÓ | MANRESA

El músic igualadí Jordi Savall
dirigirà per primer cop La Passió
segons sant Mateu de Bach, el 15 de
març al Palau de la Música, i al capdavant de les seves formacions, La
Capella Reial de Catalunya i Le
Concert des Nations. El recital,
que pràcticament ha exhaurit les
localitats, sorgeix de la petició que
el mateix Palau va fer al mestre Savall. El concert de l’igualadí s’inclou en el cicle «Palau 100 Bach»,
engegat el novembre. Bach és un
compositor emblemàtic per a l’Orfeó Català i el Palau de la Música
Catalana.

RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL

Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan
Rodés, medalles d’or de la Generalitat
ACN | BARCELONA
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El Govern ha decidit atorgar a Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan
Rodés la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. Amb el reconeixement, l’executiu honora Neus Català, supervivent als camps de concentració, per la seva vida, per la lluita per la justícia social i per les llibertats democràtiques, com un referent de la lluita contra els totalitarismes. Josep Maria Espinàs rebrà la distinció per la seva trajectòria destacada en el camp de la literatura, el periodisme i la cançó, i per ser un
referent de les lletres catalanes. El Govern distingeix el doctor Joan Rodés per la seva aportació de més de 40 anys en el món de la medicina
i sobretot en la investigació de les malalties de fetge.
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El Palau de la Música celebra els 80 anys d’Arvo Pärt amb tres concerts a Santa Maria del Pi | Revista Musical Catalana
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El Palau de la Música celebra els 80 anys d’Arvo Pärt amb tres concerts a Santa Maria del Pi
Redacció on 4 març, 2015 / 0 comments

Arvo Pärt assistirà al primer dels tres concerts
El Palau de la Música Catalana dedica aquest cap de setmana a celebrar els 80 anys d’Arvo Part, el compositor viu més interpretat del món i pare del minimalisme
sacre. Un esdeveniment excepcional i únic per donar visibilitat a l’obra de Pärt, compositor convidat del Palau de la Música Catalana aquesta temporada, l’obra del
qual està present en alguns dels concerts dels diversos cicles que organitza la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música. La seva música escrita per a cor serà
la protagonista dels tres concerts que se celebraran els dies 6, 7 i 8 de març a la basílica de Santa Maria del Pi amb la participació del Latvian Radio Choir –un
dels cors de cambra professionals més prestigiosos del panorama internacional– i els cors de l’Orfeó Català.
En el primer, divendres, 6 de març (20.30 h), un concert en què gaudirem de la presència de Pärt, el Latvian Radio Choir, dirigit per Sigvards Klava, interpretarà
obres del compositor estonià al costat de peces de Bernat Vivancos, igualment compositor convidat de la temporada 201415 del Palau i que serà també present al
concert, tot establint un diàleg musical únic, espiritual i minimalista. Una ocasió immillorable per presenciar la simbiosi de dues tradicions musicals completament
distintes, però que comparteixen la fascinació per la veu humana i la seva funció com a vehicle del transcendent. En aquest concert es produirà l’estrena nacional
de l’antífona montserratina O Virgo Splendens de Bernat Vivancos.
La segona cita, dissabte, 7 de març (20.30 h), també amb el Latvian Radio Choir i sota la direcció novament de Klava, suposarà el punt àlgid del cicle dedicat al
compositor estonià amb l’audició en la seva versió completa de la Passió segons sant Joan. Pärt confia el relat de la Passió a un quartet vocal, mentre que com és
tradicional les veus de Jesús i Pilat són interpretades per un baríton i un tenor, respectivament, i el cor assumeix el paper de poble. Sorprèn que sigui un quartet
vocal qui faci d’evangelista, en lloc d’un solista, però es tracta d’un plantejament perfectament coherent amb l’estètica dels tintinabulli de Pärt, en què les diverses
veus són més aviat accents diferents d’una de sola. El programa es completarà amb Solfeggio de Pärt i l’estrena mundial de Lasciatemi morire de Bernat
Vivancos, a més de l’estrena a Catalunya de The fruit of silence del compositor letó Pēteris Vasks, peça basada en una meditació de Teresa de Calcuta.
Finalment, el diumenge, 8 de març (17.30 h), el concert de cloenda reunirà la família coral de l’Orfeó Català i el Palau de la Música al voltant d’algunes de les seves
composicions més brillants per a veu i orgue. Amb l’acompanyament de l’organista Mercè Sanchis, les veus del Cor de Cambra, el Cor Infantil, el Cor de Noies i
l’Orfeó Català s’escamparan per la basílica de Santa Maria del Pi per coronar tres dies de música lluminosa, contemplativa i necessària.
Com a acte previ al cicle, avui dimecres, 4 de març, tindrà lloc a la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català del Palau de la Música Catalana (19.30 h) la
conferència “Arvo Pärt: una música necessària”, a càrrec de Mireia Barrera, directora del Cor Madrigal, organitzada per la «Revista Musical Catalana»
(entrada lliure, aforament limitat).
S’ofereix un abonament als tres concerts de 45 euros; el preu únic per concert és de 20 euros. Més informació i venda d’entrades a: www.palaumusica.cat
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Nicola Benedetti enlluerna el Palau
Elsa Álvarez Forges (http://www.nuvol.com/autor/elsaalvarezforges). Barcelona
(http://www.nuvol.com/lloc/barcelona).
/ 3.03.2015
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Dins el cicle Palau 100 – Constel·lacions hem pogut gaudir d’un concert
extraordinari dedicat al barroc italià, amb uns intèrprets especialistes del
repertori com són La Cetra Barockorchester Basel, dirigida pel seu titular,
Andrea Marcon, i la jove violinista escocesa Nicola Benedetti com a solista. Va
ser un concert dedicat a Les quatre estacions, a les quals es van afegir tres

(http://www.nuvol.com/autor/elsaalvarezforges)

Elsa Álvarez Forges

concerts més de Vivaldi, i un de Geminiani. Va ser una vetllada meravellosa

(http://www.nuvol.com/autor/elsa

imbuïda de l’estil barroc italià més autèntic.

alvarezforges)
20 articles publicats
http://blocs.mesvilaweb.cat/stendhal
(http://blocs.mesvilaweb.cat/stendhal)
https://www.facebook.com/elsa.a.forges
(https://www.facebook.com/elsa.a.forges)
@elsaaforges

(http://www.twitter.com/elsaaforges)

Altres articles d'aquest autor
Cadaqués romàntic
(http://www.nuvol.com/critica/cadaques
romantic/)
L’Artemis Quartet, cambra de somni
(http://www.nuvol.com/noticies/lartemisquartet
cambradesomni/)
A la Pedrera amb de la Rosa i Caravaca
(http://www.nuvol.com/wpcontent/uploads/2015/03/NICOLABENEDETTI.jpg)

(http://www.nuvol.com/noticies/alapedrera
ambdelarosaicaravaca/)

Nicola Benedetti

Maria João Pires i Julien Libeer interpreten

La Cetra és una de les moltes orquestres que toquen amb instruments d’època, i això és un

Schubert (http://www.nuvol.com/noticies/maria

gran atractiu en la interpretació de la música barroca. El barroc italià, a diferència del

joaopiresijulienlibeerinterpretenschubert/)

francès, és un estil marcat pels contrastos abruptes d’intensitat i per un so tosc i estripat de la

András Schiff: els adéus a la sonata

corda. Així és com va sonar l’stradivarius que toca Nicola Benedetti. Andrea Marcon, gran

(http://www.nuvol.com/noticies/andrasschiffels

coneixedor de la música antiga, va fer tocar els tretze músics de l’orquestra gairebé sempre en

adeusalasonata/)

primeres posicions i sense vibrar, per acostarse tant com fos possible al so que Vivaldi volia.

El concert núm. 12 de Geminiani, sobre la Follia de Corelli, va servir per presentar el tutti de
La Cetra, un conjunt molt compacte que tocava amb un so ple, a la corda, i completament a
l’estil del barroc italià. Des del clavecí estant, Marcon va saber infondre un ritme àgil i enèrgic
que donava forma i vida al repertori italià. Després de Geminiani, tot va ser Vivaldi: el
Concert per a cordes RV 157, el Concerto grosso op. 3 núm. 10 per a quatre violins, RV 580 i
el Concert per a violí i cordes op. 7 núm. 11, RV 208.
Nicola Benedetti va aparèixer a escena a partir del concert per a quatre violins. Els altres tres
solistes van ser el concertino de l’orquestra i dos altres violinistes. Val a dir que es va notar
una diferència de qualitat interpretativa entre Benedetti i el concertino d’una banda i els
altres dos solistes de l’altra, però en conjunt, l’execució del concert va ser excel·lent. Cal
(http://www.nuvol.com/ebooks)

destacar la gran competència tècnica del concertino, que va tocar amb estil propi i exercint
lideratge.
A la segona part va venir el plat fort: Les quatre estacions, és a dir, els concerts de l’op. 8,
núm. 14. Aquí Nicola Benedetti va brillar amb llum pròpia, va demostrar una tècnica
solidíssima, un so aspre molt ajustat al barroc italià, i com l’orquestra, va tocar en primeres
posicions i gairebé sense vibrar. Això va fer que en alguns moments el so esdevingués un pèl
massa poc consistent, però és un detall molt menor. Amb una afinació perfecta i un legato
preciós, va captivar l’atenció de la sala. Va demostrar que feia el que volia amb l’stradivarius, i
els grans intèrprets sempre es distingeixen perquè fan que sembli fàcil tot el que toquen.
Andrea Marcon no va voler que s’aplaudís a l’acabament de cadascun dels concerts, però
entre «La tardor» i «L’hivern» es va produir un incident inesperat: a Nicola Benedetti se li va
trencar la corda del mi i va haver d’anar a dins a canviarla. Mentre ho feia, Marcon va optar
per repetir el concert de Geminiani. Quan Benedetti va tornar a sortir, com és de rigor, va
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entre la gelor del tutti i i la calidesa del solo de Benedetti. Va ser una vetllada meravellosa
protagonitzada per un barroc italià interpretat de manera excelsa.
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Brotons, entre muses i sons
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La Banda Municipal de Música de Barcelona, sota la batuta de Salvador
Brotons, obria les tardes de març al Palau de la Música Catalana tot fent gala
del brillant estat en què es troba la formació, amb un concert compost per
obres de Lamote de Grignon, von Weber, Ketelbey, Khatxaturian i León.
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Jordi León i Salvador Brotons en acabar el concert. FOTO I EDICIÓ: Andreu M. Miret
Travessava les portes de Palau, la música de la ciutat. D’ençà que Salvador Brotons
assumís la direcció de la formació d’ancestral tradició musical a la Ciutat Comtal, no només
s’ha aconseguit assolir un compromís cultural amb el poble català, sinó que la Banda
Municipal de Música de Barcelona es troba actualment en un dels moments més
esplendorosos de la seva trajectòria. Com si d’un segon renaixement es tractés, es podria
assimilar al moment de creixement artístic que tingué ara fa un segle, sota la direcció del
mestre Joan Lamote de Grignon.
La primera part del programa retia precisament un homenatge a la nissaga Lamote de
Grignon, dels quals alguns dels seus descendents eren presents a la sala de concerts. En un
obrir i tancar d’ulls, el Palau esdevenia un escenari idíl·lic d’aires pastorals per a les 18

(http://www.nuvol.com/ebooks)

donzelles mig encabides dins dels mosaics. Entre muses i sons, Salvador Brotons prenia
enèrgicament la batuta tot dirigint l’Scherzo sobre un tema popular català, del citat mestre
Joan Lamote de Grignon. Un tema popular que, tot i no mencionarne el títol,
l’identificàvem com la cançó de La Filadora i les seves múltiples variacions, en una reiteració
del tema, cada vegada més crescut, i que arribava al seu zenit al so punyent i brillant de
l’única tenora i solista, Jordi Figaró, capaç de sobrepassar i diferenciarse per sobre de tot
el conjunt. Una combinació que remarcava l’esperit d’aquesta peça: alegre, dansaire i de la
terra.
Amb instrumentació per a banda de Joan Alfonso, la Fantasia sobre motius del mestre Josep
Serrano de Ricard Lamote de Grignon, ens traslladava a les terres del Túria, l’Horta de
València. O potser, inclús una mica més enllà del “caloret” faller, ens apropava fins a Alcoi.
Des de la llunyania, a pas marcial s’intuïa l’adveniment militar de desfilades de moros i
cristians a la crida de les trompetes: una arribada que no es festejaria del tot fins a l’apoteòsic
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principal d’aquesta fantasia girava entorn de diferents fragments populars de les múltiples
composicions i sarsueles del mateix Josep Serrano, totes elles de marca valenciana. Fou un
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més plàcids i piano creant moments de bellesa sublims a l’arpegiat de l’arpa. La tenora tornà
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En especial incís a aquesta obra, Salvador Brotons s’observava plenament còmode i
entregat al llarg de la fantasia, transmetent en tot moment les dinàmiques corresponents a
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mesos enrere, l’OJIPC (Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans) la va poder
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La segona part, centrada a fer un repàs d’obres de reconeguts autors internacionals dels
segles XIX i XX, s’iniciava amb l’obertura de l’òpera Eurymanthe, a inicis del romanticisme
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s’anava alternant entre el ventfusta i els metalls en aquesta adaptació per a banda adaptada
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per Lluís Oliva.
Seguint el recorregut, sobre camells travessàvem les portes d’un transitat mercat persa, on s’hi
apleguen venedors ambulants, captaires, malabaristes i encantadors de serps. Tohru
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armeni Aram Khatxaturian. Un seguit de passatges que posaven a prova de foc, el poder,
la sofisticació, la síntesi i l’agilitat del conjunt de la Banda Municipal de Música de
Barcelona.
La dansa del sabre fou interpretada en un frenesí absolut, però tot i així quadrat de forma
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romàntica de la secció de saxòfons que dotaven l’escena d’un caire més sensual al costat dels

Finalment, el concert cloïa amb una selecció dels ballets Grayneh i Spartacus del “tità”
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Takashashi féu una adaptació de l’arxiconeguda obra orquestral de l’anglès Albert
William Ketelbey, En un mercat persa, no per això menys valorada. Alguns passatges, en
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exacta i precisa al tempo marcat, en una coordinació plena. El Gopak fou interpretat,
acceleradament i amb bon resultat, tot demostrant el gran poder i la sinèrgia dels metalls
pesants: tubes, trombons, fiscorns i bombardins. La Dansa de les donzelles va destacar per la
seva prominència del ventfusta i la seva constant rítmica en el control de l’aire. L’Adagio
d’Espartac i Frígia oferí a la banda l’oportunitat de desembolcallar tota la càrrega mística,
passional i romàntica amb el bon seguiment dels fraseigs de les llargues frases. Finalment,
amb Lezghinka es tancava aquesta selecció folklòrica, amb un darrer moviment excels, amb
un gran mèrit per la secció de clarinets, tot resumint el conjunt d’agilitats possibles del vent
fusta i el poder dels metalls al contrapès.
El concert fou aplaudit amb una gran ovació pel públic, que es concentrava entre la platea i

Activitat recent
No emprenyeu el comissari | Núvol
10 persones ho recomanen.
Miró a les fosques | Núvol
Sigues el primer dels teus amics en recomanarho.
Joan Miró, més enllà de l’estrella | Núvol
Sigues el primer dels teus amics en recomanarho.
Pepe Serra: “El museu ha de qüestionar les
seves regles i els seus límits” | Núvol
3 persones ho recomanen.

el primer pis, celebrant el treball de la Banda Municipal de Música de Barcelona.
De propina, Salvador Brotons va oferir un bis fora de programa amb La font del racó,
sardana composada pel mestre flabiolaire Jordi León, oboè de la mateixa formació, que per
uns instants agafà el flabiol per interpretar també la seva peça, festiva i lluminosa, amb
passatges de lluïment per al mateix flabiol que denoten la llarga experiència del seu
compositor en l’àmbit tradicional de la cobla.

Complement social de Facebook

Un concert que començava i acabava amb aquella música que de vegades ens pot recordar
qui som o ens fa saber sobre quin passat tenim posats els peus. I que provablement, sigui
aquella la música que ens indiqui en quin moment del camí ens trobem. És ara el moment
idíl·lic pel continu creixement de la Banda Municipal de Música de Barcelona. Que
malgrat en un passat fou escapçat per una fosca guerra, la lluita dels nostres dies segueix
latent, invicte i sonora davant de qualsevol silenci.
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