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BARCELONA
ARENAS DE BARCELONA
CC Arenas Plaça d’España. T.: 902424243.
Aquaman
18.15
Bajo el mismo techo
15.40 17.50
Bohemian Rhapsody
16.00 19.00
Campeones
18.15
Creed II: La leyenda de... 16.00 19.00
Dragon Ball Super: Broly C 15.40 17.50
El blues de Beale Street 15.40 22.10
El gran baño
15.40 22.10
El reino
21.00
El vicio del poder
19.00 21.45
Familia al instante
16.00
Gente que viene y bah
15.40 17.50
Glass (Cristal)
16.00 19.00
Green Book
16.00 19.00
Ha nacido una estrella
21.00
La favorita
16.00 19.00
The Old Man and the Gun 15.40 17.50
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Renée Fleming,
elegància sense fi

21.45
20.00

20.00
21.45
21.45
21.45
20.00 22.10

CRÒNICA La reconeguda soprano va oferir

un aplaudit recital al Palau de la Música
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

L

a tardana tornada de Renée
Fleming
a
Barcelona
–aquesta vegada a la temporada de Palau 100– va
congregar al Palau de la Música Catalana admiradors incondicionals
de la cantant nord-americana vinguts de mig Europa i, pel mateix
motiu, van ser molt poques les localitats que van quedar buides. Escoltar The beautiful voice en directe sempre suposa una gran experiència,
fins i tot estant ja pràcticament retirada de l’òpera escenificada. Amb
gairebé 60 anys –el 14 d’aquest mes
serà el dia–, la seva veu segueix sent
bonica i tremendament elegant, dues de les característiques que la van
convertir en una estrella entre les

Els anys no perdonen
ni les dives, però amb
la seva dicció, poder
de comunicació i fraseig
va conquistar el públic
sopranos de la seva generació.
La seva proposta davant del
públic del Palau –va oferir un concert el 2004 amb la Simfònica de
Madrid i sota la batuta de Jesús López Cobos– la va portar, ara acompanyada del piano de Harmut Höll,
per una panoràmica tan estilísticament àmplia com variada, saltant
de lieder de Brahms a àries de Puccini, intercalant cançó americana,
musical i opereta, algunes de les
quals de la pel·lícula Bel canto (2018),
en què Fleming posa la veu a l’actriu Julianne Moore.

19.00 21.45
19.00 21.50
18.25 20.20 22.15

BALMES MULTICINES

Al final de la vetllada, dues propines molt pròpies d’ella –Summertime i Oh mio babbino caro– van acomiadar la nit amb alts i baixos: els anys
no passen en va ni per a les dives.
Però malgrat algunes dureses en
l’emissió, dels sons fixos i escanyats
i d’alguns atacs no sempre límpids,
el seu poder de comunicació, la seva
dicció immaculada –en anglès i alemany– i el seu sentit del fraseig van
conquerir el públic. Va necessitar
temps perquè la seva veu estigués a
punt; del grup dedicat a Brahms,
Die Mainacht va resultar molt soferta
a causa d’aquestes asprors que van
penalitzar l’afinació. Se la va veure
molt més còmoda en les peces assumides amb tempi més ràpids i en les
àries. Ella sap enamorar per la seva
expressivitat i pels seus accents, i
tot això ho va desplegar amb ganes
en dues de les cançons d’un cicle escrit per a ella pel compositor Kevin
Puts –com es va encarregar d’explicar–, Letters from Georgia (basades en
cartes personals de la pintora Georgia O’Keeffe), de factura maca i creadora de potents imatges.

BOLICHE

/ En
aquest ampli viatge, Fleming també
va fer una parada al Brasil de la mà
de la Bachiana Núm. 5 de Villa-Lobos;
això després de guanyar-se el públic
amb la Cançó de la lluna de l’òpera Rusalka de Dvorák, una ària que, com
les seves dues propines, ja són marca de la casa. De la segona part, en la
qual va dictar càtedra en les àries de
Lehár, van sorprendre les dues
cançons de Broadway interpretades
micròfon en mà; ficades amb calçador en el programa, s’entén la decisió: el seu últim disc porta el nom
del conegut carrer de Manhattan.
La promo obliga. H

CINEMES TEXAS

ESCALES AL BRASIL I BROADWAY

19.00 21.45

Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424243.
Aquaman VO
16.15
Bohemian Rhapsody VO 16.20 19.10
Campeones
19.20
Dragon Ball Super... VO 19.00
El gran baño VO
19.00
El reino
19.20 22.00
El vicio del poder VO
16.20 19.15
Glass (Cristal) VO
16.20 19.15
Green Book VO
16.30 18.30
Ha nacido una estrella VO 16.15 22.10
La casa de Jack VO
22.00
La favorita VO
16.30 19.30
Silvio (y los otros) VO
21.30
Spider-Man: Un... VO
16.05
The Old Man and the... VO 16.05 18.05
Todos a una VO
16.00 18.00

22.00

22.05
22.05
19.30 22.00

22.00

20.05 22.05
20.00 22.00

Av. Diagonal 508-510. T.: 936243127.
Entre dos aguas VO
19.45 21.30
La tercera esposa VO
18.00 21.50
Mug VO
16.00 18.00 20.10 22.05
Ötzi, el hombre del hielo VO 16.00
RBG VO
16.00 19.45
The Old Man and the... VO 16.00 18.00 19.45 21.30
Un asunto de familia VO 18.00

BOSQUE MULTICINES
Rambla de Prat 16. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.00
Creed II: La leyenda de... 16.10
Dragon Ball Super: Broly C 15.50
El blues de Beale Street 16.00
El gran baño
19.00
El reino
22.15
El vicio del poder
20.00
Gente que viene y bah
15.50
Glass (Cristal)
16.15
Green Book
16.10
Ha nacido una estrella
22.10
La favorita
16.05
The Old Man and the Gun 16.00

19.00 22.00
19.05 22.00
18.00 20.00
22.10

17.55
19.10 22.05
19.05 22.00
19.05 22.10
18.05 20.10 22.30

CINEMES GIRONA
Girona 175. T.: 902332211.
Dragon Ball Super... VO
Entre dos aguas VO
Mug
Mug VO
Ouaga Girls VOSC

22.10
17.00
18.00 22.00
16.00 20.00
19.30

CINEMES MALDÀ
Pi 5. T.: 933019350.
Carmen y Lola
Cold War VO
Entre dos aguas
La Gracia de Lucía VO
Lazzaro Feliz VO

Avda. Diagonal 3. T.: 902333231.
Aquaman
15.50
Bajo el mismo techo
16.00
Bohemian Rhapsody
21.50
Creed II: La leyenda de... 16.15
El blues de Beale Street 16.20
El vicio del poder
16.20
Familia al instante
15.45
Gente que viene y bah
16.00
Glass (Cristal)
16.20
Green Book
16.15
La favorita
16.25
Ralph rompe Internet
19.15
Todos a una
22.00
Uno más de la familia
17.10

1
1

1
1

1
2
1
1
1

1

CINESA LA MAQUIN

CC La Maquinista, Potosí s/n. T.: 902333
Aquaman
16.10 1
Astérix: El secreto de la... 15.50
Bajo el mismo techo
16.05 1
Bohemian Rhapsody
16.30 1
Cadáver
22.50
Creed II: La leyenda de... 16.00 1
El blues de Beale Street 21.30
El regreso de Mary...
18.00
El vicio del poder
17.00
Familia al instante
16.25 1
Gente que viene y bah
15.50 2
Glass (Cristal)
16.15 1
Green Book
16.05 1
La favorita
16.30 1
Ralph rompe Internet
18.50
Spider-Man: Un nuevo... 16.20
Superlópez
20.30
Uno más de la familia
17.55

CINESA SOM MULT

CC SOM Multiespai, Río de Janeiro, 42. T.
Aquaman
16.15 1
Bajo el mismo techo
16.00 1
Bohemian Rhapsody
16.00 1
Creed II: La leyenda de... 16.15 1
El blues de Beale Street 16.00
El regreso de Mary...
15.45 1
El reino
22.15
El vicio del poder
21.00 2
Entre dos aguas
19.05
Familia al instante
15.50 1
Gente que viene y bah
16.15 1
Glass (Cristal)
16.20 1
Green Book
15.45 1
La casa de Jack
16.00 2
La favorita
16.05 2
La gran aventura de los... 18.35
Ralph rompe Internet
19.15
Spider-Man: Un nuevo... 16.00 1
The Old Man and the Gun 16.00 1
Todos a una
16.00 1
Uno más de la familia
16.45

FILMOTECA DE CAT

Plaça Salvador Seguí 1-9. T.: 933162780
La causa contra Franco: ¿el Núremb
Las autonosuyas
Tres anuncios en las... VO
Una pareja perfecta (1998) VOSC

GLÒRIES MULTICIN

CC Glòries (Av. Diagonal 208). T.: 902424
Aquaman
15.45 2
Bajo el mismo techo
15.45 1
Bohemian Rhapsody
16.10 1
Creed II: La leyenda de... 16.00 1
El gran baño
16.10 2
El regreso de Mary...
19.00
Familia al instante
16.10 1
Glass (Cristal)
16.00 1
Green Book
16.00 1
Spider-Man: Un nuevo... 19.00

GRAN SARRIÀ MULT

19.40
16.05
17.35
14.15
21.15

Carrer Bailèn, 205. T.: 933487748.
Comandante Arian
22.00
Cuando los ángeles...
22.00
El Ángel
16.00
Enamorado de mi... VOSC 16.00
Gauguin VOSC
16.00
Memorias de un hombre... 20.00
Petra
18.00
Viaje al cuarto de una... 16.00

16.00 1
16.00
15.45
18.15 2

CINESA DIAGONAL
20.00 22.10
21.45

ARIBAU MULTICINES
Aribau 5 i 8-10. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.10
El blues de Beale Street 16.10
El vicio del poder
19.00
Glass (Cristal)
21.45
Green Book
16.00
La favorita
16.10
The Old Man and the Gun 16.10

La favorita
Ralph rompe Internet
Sobre ruedas
The Old Man and the Gun

20.00
18.00 22.00
18.00 20.00

MÉLIÈS

20.10 22.20

Villarroel 102. T.: 934510051.
Atardecer VO
15.30
Cold War VO
22.30
El blues de Beale Street VO 18.00
El veredicto VO
22.25
El vicio del poder VO
17.45
Entre dos aguas
20.05
Un asunto de familia VO 15.30
Yuli
20.05

22.00

PALAU BALAÑÁ MU

22.00
18.00 20.00

CINESA DIAGONAL 3D
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T.: 902333231.
Aquaman
22.20
Astérix: El secreto de la... 16.00 18.00
Bajo el mismo techo
16.00 18.00
Bohemian Rhapsody
19.00 22.00
Creed II: La leyenda de... 16.00 18.45
El regreso de Mary...
16.10
El vicio del poder
15.50 19.00
Familia al instante
16.00 22.20
Gente que viene y bah
20.15 22.30
Glass (Cristal)
16.20 19.15
Green Book
16.15 19.00

Ronda General Mitre 38-44. T.: 9024242
Bohemian Rhapsody
16.00 1
El amor menos pensado 19.00
El blues de Beale Street 16.00 2
El vicio del poder
16.00 1
Green Book
16.10 1
La favorita
16.05 1
Sobre ruedas
16.00 2
The Old Man and the Gun 16.00 1
Todos a una
16.00 1
Yuli
18.00

22.00

22.15
21.45

Sant Antoni 43. T.: 902424243.
Astérix: El secreto de la... 16.00
Bajo el mismo techo
15.55 1
Bohemian Rhapsody
16.00 1
Creed II: La leyenda de... 16.00 1
El fotógrafo de...
21.55
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Canto

La que tuvo, retuvo
RENÉE FLEMING

Música: Brahms, Puts, VillaLobos, Dvorak, Leoncavallo,
Puccini, Léhar y otros. Intérpretes:
R. Fleming, soprano; H. Höll,
piano. Lugar: Palau de la Música.
Fecha: 27 de enero.
PEP GORGORI

ROSER NINOT / ED. SALAMANDRA

espías no son
rhéroes, son tipos
males como tú o yo»

Cumming
as aventuras
as Kell en
t en Estambul»

spechosamente concitaca como un neón reharles Cumming (Ayr,
MI6, él rechazó la prortirse en espía al serviad y ahí acabó todo. De
ncia, explica, lo único
Spy By Nature, su prinque después de una
más de media hora uno
sos seis meses de exás no desembocarían fio más
e diría Thomas Kell, su
la, están ahí: sólo hay
íneas de puntos y busnes. O tal vez no. «Ser
adera perfecta; puedes
na buena excusa para
adora y una cámara»,
o Cumming. Pero que
no habla el escocés de
e Somerset Maugham,
utado por el MI6 al que
je en su próximo libro.
mbargo, habrá que ese lo toca hablar ahora
n Estambul (Salamanela de Cumming traduo y nueva entrega de la
zada por el espía Thorenó con En un país exescritor escocés sigue

desmontando la idea romántica del espía como héroe de acción mientras pone
al atribulado Kell a investigar la muerte de un colega en Turquía. «Lo que me
interesa a mí, más que el arquetipo de
James Bond y sus habilidades inverosímiles, es la idea del espía como persona normal. La gente quiere creer que
los espías son superhéroes, pero en realidad son tipos normales como tú o yo
con una faceta doméstica como la tuya
y la mía», explica. Tipos normales con,
eso sí, una vida personal tirando a turbulenta. «La tasa de divorcios en el MI6
es muy elevada: si no puedes decirle a
tu marido o a tu mujer qué haces, se va
minando la confianza», abunda el autor.
El caso es que Cumming, que (¿otra
pista?) escribió Complot en Estambul
mientras se estaba divorciando, se entretiene reformulando y actualizando
la imagen pública del espía mientras
explora las nuevas amenazas a las que
se enfrente el género y, por extensión
también el mundo. «En los viejos tiempos, durante la Guerra Fría, existía la
amenaza de una guerra nuclear que,
sin embargo, no creo que nadie pensase de verdad que fuese a ocurrir. Ahora, en cambio, cualquiera puede ser víctima de un ataque en cualquier ciudad.
La amenaza es ahora más seria», sopesa.
Con todo, y a pesar de esa suerte de
edad dorada que vive el género gracias
a autores como Mick Herron o Daniel
Silva, Cumming reconoce que «el espía
ha perdido un poco de su mística». «Antes de Le Carré nadie sabía nada de los
espías más allá de las novelas de Ian
Fleming y Somerset Maugham. Ahora
todo es público», señala.

Si la soprano estadounidense Renée
Fleming ocupa el lugar que ocupa en
el panorama de la lírica no es, desde
luego, por recitales como el que del
pasado martes en el Palau de la Música. No fue un mal concierto, en absoluto,pero hubo aspectos francamente mejorables que una artista de
su talla no debería descuidar. Fleming lució, como cabía esperar, la belleza de su voz. Posee un instrumento de gran valía y es consciente de
ello: de ahí que use tan bien sus recursos para seducir al público.
No es baladí que situase el aria de
la Luna de la «Rusalka» de Dvorak
como final de la primera parte del recital, en un claro guiño a sus acérrimos. La que tuvo, retuvo, y la «Rusalka» de Fleming sigue siendo todo
un hito que da gusto escuchar en directo. Tampoco es casual la elección
de dos bises tan transitados como resultones a la par que poco comprometidos para cualquier soprano: «O
mio babbino caro» de Puccini y «Summertime» de Gershwin, el otro gran
punto álgido de una velada que pareció acabar con ciertas prisas.
Ahora bien, el resto del programa
pasó con más penas que glorias. En
la «Bachiana brasileira nº 5» exhibió
un canto sin prácticamente legato,
en las antípodas de lo que hacía su
admirada Victoria de los Ángeles.
Para la selección de lieder de Brahms
se reservó sus mejores notas caladas,
especialmente en los agudos, así como
un fiato limitado que hizo sufrir al final de algunas frases. Su voz lució,
eso sí, en las canciones que Kevin
Puts le dedicó hace un par de años,
con una tesitura hecha a medida.
La segunda parte de un programa
sin demasiada cohesión ni criterio
claro incluía arias de ópera, opereta
y musical, estas últimas micrófono
en mano para poner de manifiesto el
cambio de técnica vocal.
Este era el primero de una serie de
tres conciertos que ofrece en Barcelona, Amsterdam y Burdeos. Quizás
por el jet lag, quizás por falta de tiempo de preparación, el estreno del programa pareció precipitado, y ni tan
siquiera el talento de Harmut Höll al
piano lució como debiera. El Palau
se llenó, eso sí, con un público que sigue escondiéndose cuando se trata
de apoyar a artistas locales que quizás no lo harían mejor que Fleming,
pero tampoco peor. Explorando un
poco la oferta seguro que encuentran
buenas propuestas. Vale la pena
arriesgarse.

CULTURA

fiques– a la recerca d’aquesta dimensiósensibledel’artqueapartir
del segle XX ha anat cedint terreny
al món de les idees, a la raó, com si
l’art contemporani estigués més
preocupat per atreure el cervell
queelcor.ÉrikaGoyarrola(Bilbao,
1984), la seva comissària, reivindica aquesta dimensió sensible i ressalta la seva capacitat per continuFebrero,una
2019
ar 7
commovent,
de les seves
constants al llarg de la història. Per

d’objectes humils (Ballarina) i porta a la tela l’energia de les protestes
PAÍS: España
dels estudiants el maig del 1968, de
la mateixa manera que les fotograPÁGINAS:
33mofies de Colita
s’endinsen en
ments de celebració i protesta
TARIFA:
7975
€
col·lectiva. I, a la fi, un vídeo de Jeremy Deller, Acid Brass, parla de la
ÁREA:
284d’un
CM²
retroalimentació
a través
ex- periment pel qual va demanar una
banda de música tradicional que
interpretés acid house.

tral nou al país, amb el suport més en aquesta direcció de saltar
d’espònsors privats com La Cai- d’un penya-segat sense saber si a
FRECUENCIA: Diario
xa i sense el concurs de les admi- baix hi ha roques o mar. Crec que
nistracions públiques, de les hi trobarem mar i, perquè això siO.J.D.:
100801
quals esperen una llei
de mecegui així, hem contractat Lluís
natge que permeti als mecenes Pasqual, un referent del teatre
E.G.M.:
572000
invertir més en cultura. Serà un europeu a qui a més considero un
teatre de dues sales que en la seva amic entranyable i amb qui he
25% variada programacióSECCIÓN:
CULTURA
hi vol tenir treballat
en tres ocasions”.
tres o quatre produccions pròpiDe fet, Banderas reconeix que,
es a l’any que es puguin exportar. pel que fa a l’elecció de Pasqual,
En cas de donar beneficis, es re- “hi ha una història d’amistat al

una reflexió sobre el teatre, la
gent jove i el sacrifici que hi ha al
darrere de pujar a un escenari”.
Però afegeix: “Aquest musical es
pot unir en la programació a un
Goldoni o a l’últim que s’estreni a
Espanya o al món”. Pasqual diu
per acabar que es tracta d’“escoltar molt, perquè un teatre sempre és un diàleg amb la ciutat: endevinar el que voldria l’espectador sense saber que ho voldria”.

CRÍTICA D’ÒPERA

Amanida americana
Recital de Renée Fleming
Àries i cançons: lieder de Brahms

amb la Cançó de bressol. Àries de
Kevin Puts; d’Heitor Villa-Lobos; ària de Martha, de Von
Flotow; ària de Rusalka, de Dvorák, Licinio Refice, R. Leoncavallo, Puccini; cançó de Tosti;
Franz Lehár, John Kander,
Maury Yeston
Piano: Hartmut Höll
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana, Cicle Palau 100
(5/II/2019)

ROGER ALIER

El Palau es va omplir del tot amb
un públic desitjós de sentir el recital ofert per la diva nord-americana Renée Fleming, que ara feia
temps que no cantava a Barcelona; on havia deixat molt bons records; entre d’altres, el de la seva
Thaïs, de Massenet. La Fleming
ha tornat més propera al públic,
abillada d’argent, deixant de banda l’antiga posa de dona rutilant;
vestida amb gust i amb un apropament al públic de Barcelona, al
qual va saludar amb un “Bona
nit” però després va parlar en an-

glès molt americà. Va al·ludir al
bon clima del nostre país, i va declarar que ens l’envejava.
Acompanyada de l’excel·lent i
musicalíssim pianista Hartmut
Höll, va deixar anar una rastellera de peces de diverses menes,
començant amb quatre lieder de
Brahms i la Cançó de bressol del
mateix autor, cantada amb un
gust exquisit, amb una certa tendència a la lentitud i amb algunes
trampetes: allargant frases, fent
ús de la mezzavoce per acabar alguns cops en un forte conclusiu
que arrancava els aplaudiments
dels assistents. Moments especi-

alment afortunats van ser l’ària
de la Martha de Flotow (que és en
realitat una cançó popular irlandesa) i una delicada versió, també
una mica lenta, de l’ària de Rusalka de Dvorák; va voler cantar amb
micròfon unes peces de “musical” però l’aparell no anava gaire
bé, i va acabar el recital amb àries
del verisme italià, de Leoncavallo
i Puccini. Davant l’entusiasme
general va oferir dues propines,
una d’òpera nord-americana
(Summertime, de Porgy and Bess
de Gershwin, i l’avui dia tòpica
ària O mio babbino caro). Es va
acomiadar gentilment de tothom
al costat del pianista i va donar
per tancada l’actuació.
TONI BOFILL

Renée Fleming al Palau

VEGEU EL VIDEO DE LA TROBADA AMB
FLEMING AL FINAL DEL RECITAL AL PALAU
https://bit.ly/2HRwGuK
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Renée Fleming: la diva, en evidència
Crítica
JAUME RADIGALES
BARCELONA

Renée Fleming
PALAU DE LA MÚSICA 5 DE FEBRER

´
E

s inqüestionable que Renée Fleming és una de
les grans sopranos dels
últims trenta anys. El
fraseig matisat i elegant,
la grata presència escènica i la intel·ligència en l’ús dels recursos expressius són els principals atots que
la cantant nord-americana sempre
ha exhibit, amb èxits aclaparadors.
Havia visitat Barcelona en dues ocasions: l’any 2004 va oferir un me-

morable recital al Palau de la Música i el 2007 una Thais al Liceu, en
versió de concert. Ara, i en el marc
d’una breu gira europea després que
s’hagi retirat dels teatres operístics,
la cantant ofereix un mostrari del
que ha fet al llarg de la seva carrera:
lied, òpera musical i opereta, amanit amb al pianisme no sempre pulcre de Hartmut Höll.
Els cinc lieds de Brahms que
obrien el programa van passar sense pena ni glòria; les cançons de Kevin Putss sobre textos de Georgia
O’Keeffe –escrites per Renée Fleming–, no van revestir gaires problemes. Però va ser amb la cinquena Bachiana brasileira de Villa-Lobos quan es va evidenciar que, amb
gairebé 60 anys, Renée Fleming ja
no és la que era. La preservació de

Resultat
El recital
no va ser
decebedor,
però hauria
hagut de ser
una altra cosa

les virtuts apuntades és un fet,
perquè la soprano dissimula bé
els esculls. Però ho fa forçant
l’atac als aguts, abordant greus
gairebé inaudibles i traint l’estil
natural d’algunes composicions:
cantar Rusalka o pàgines veristes
de Puccini o Leoncavallo com si
fossin bel canto és fer trampa. En
canvi, i tot i els problemes amb la
microfonia (!), els números de
Kander, Yeston o Lehár van ser
resolts amb pulcritud i coneixement de causa. Ni carn ni peix, en
definitiva, en el marc d’un recital
que no va ser decebedor, però que
hauria pogut ser una altra cosa.
PS: Qui signa aquestes ratlles
succeeix l’amic Xavier Cester en
aquesta tribuna tot desitjant-li
una feliç etapa professional
com a director de l’àrea de música de l’ICEC. Ha deixat el llistó ben alt.e

Diari d'Andorra
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EMÚSICAAEL CONCERT, EL 16 AL CONSELL, COMPTARÀ AMB L’ACTOR JOSEP JULIEN EN UN ESPECTACLE AMB DRAMATÚRGIA DE JUANMA CASERO

L’ONCA proposa ‘Mendelssohn, viatger sense fronteres’
REDACCIÓ
Andorra la Vella

Mendelssohn, les cartes que va
escriure a la família de l’any 1830
al 1832, quan intentava integrarse a la vida parisenca, servirà a
l’ONCA per proposar un espectacle que s’endinsa en una qüestió
tan vigent com la crisi dels refugiats. Mendelssohn, viatger sense
fronteres, s’estrenarà el dia 16 vinent, dissabte, al Consell General, per formar part el dia 20 del
cicle que protagonitza l’orquestra
nacional a la sala petita del Palau
de la Música Catalana sota el títol
Fronteres. El programa d’aquest
concert és la culminació de la in-

tegral de les simfonies del compositor alemany que l’ONCA va
iniciar l’any 2017. En aquesta
ocasió, en un muntatge amb dramatúrgia de Juamma Casero i la
participació de l’actor Josep Julien.
La intervenció de Julien contextualitzarà el perfil biogràfic i
psicològic del compositor en la
seva condició d’adolescent romàntic i idealista que va patir els
problemes de qui intenta buscarse la vida lluny de casa.
Segons Josep Martínez Reinoso, ideòleg del cicle, “els quatre
concerts que integren el cicle
Fronteres s’han ideat per homenatjar la singularitat del territori

andorrà, evidenciant, per un costat, la riquesa d’hibridació cultural i, per un altre, els conflictes
que deriven del fet de viure en terra de frontera. Cada programa
descriu un tipus de frontera simbòlica, la qual s’articula al voltant
d’una idea musical”.
El cicle Fronteres continuarà al
Palau amb el concert titulat Fronteres del terror i de la guerra, dijous 21 de març, dirigit per la violinista Vera Martínez, membre
del reconegut Quartet Casals.
L’última proposta arribarà dijous
16 de maig amb Músiques, nacions i fronteres, amb l’ONCA liderada per Manfredo Kraemer,
col·laborador de Jordi Savall.
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Jorge Drexler
estrena formato en
su nueva gira
internacional
EFE / BARCELONA
■ Jorge Drexler inició ayer
en el Palau de la Música de
Barcelona su nueva gira en
formato solista, Silente, que
supone un cambio radical
tras los más de cien conciertos con banda de la anterior,
Salvavidas de hielo.
La nueva tanda de conciertos empieza con dos recitales seguidos en Barcelona y
después irá a Madrid y Badajoz, antes de volar a Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
«El silencio como materia
prima, la canción tal cual llegó a este mundo, un infinito
entero en un segundo, una
guitarra, un verso, una tarima» es la frase con la que el
cantante uruguayo explica
su nuevo proyecto.
El repertorio de este nuevo trabajo musical está formado por temas antiguos,
combinados con canciones de
su último disco y algunas versiones de composiciones que
le han marcado a lo largo de
su vida. El silencio es el tema
central de esta gira, que quiere subrayar la importancia
de la experiencia musical.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal
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]or.ge Drexler,
gmtarra y voz
Los dias 6 y 7 de febrero, el mLisico
uruguayopresenta Silente en el Palau
de la MOsicade Barcelona. Un
concierto en el queel artista deleitar6
a sus seguidorescon un repaso pot
sus mejores canciones vali@ndosetan
solo de su guitarra y de su voz.
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D®÷§äÜ®÷¡Â®ÜÿÄĥòą®÷ȷ÷äÿ®Ó¸ä¡ą÷
de la Biennal Ciutat i Ciència
Barcelona La Premi Nobel de Química Ada Yonath oferirà una conferència per a
¸ĆĎÎçĔàĂàŸÎéĎ¸Ă¿Ć±¸à¸Ćé¸é¸Ć¸éà¸Ć±ÎĆ«ÎþàÎé¸Ć«Î¸éĎÐĶāĔ¸ĆŕH©Î¸ééà«ñé«¸éĎĂ
¸àÄĂĔÎĦ±Ÿ«ĎÎĠÎĎĎĆ¸éĎĂ¸¸àňÎàŸłł±¸Â¸©Ă¸ĂŘþ¸Ă÷ĆŸààĂÄĂ¢ĶéĆàńł±¸çĂ®ŕ
També comptarà amb la ponència del Premi Nobel de Física Jerome Isaac Friedman

REDACCIÓ

L

a sèrie de comèdia americana ‘The Big Bang
Theory’, que explica les
peripècies d’uns joves
ÏºêđÑĸĈɊ»Ĉėê³ºáºĈ
més vistes del món. Gràcies
a la sèrie, conceptes com la
paradoxa del gat de Schrödinger, noms com Richard
Feynman i teories físiques
de primer nivell com la teoria
³º óĄ³ºĈ Ìê óèºê°đ 
sonar a milions de persones.
Ą«»Ɋêó»ĈĸêĈáđºĄºĄ
temporada que no apareixen,
com a protagonistes, dones
ÏºêđÑĸăėºĈɐ"êėê³ºáĈĀÑđóáĈɊóêĢÏ³ºêºáĈÏºêđÑĸĈ
a un institut per animar que
les alumnes es dediquin a la
ciència. Ells contacten amb
les seves col·legues perquè
expliquin a les estudiants la
seva experiència en el camp
de la ciència. I una de les coses que expliquen és que la
manca de referents femenins
en aquest camp fa que poques noies es vegin amb cor
³ºđĄÏĄĄĄºĄºĈÏºêđÑĸăėºĈɐ
Justament, per a combatre
aquesta manca de referents,
un dels eixos de la primera
Biennal Ciutat i Ciència de
Barcelona, festival dedicat a

La Premi Nobel de Química Ada Yonath. WIKIMEDIA

135 activitats, 138
participants, 72
espais i 124 entitats
col·laboradores

les disciplines científiques,
és visibilitzar les dones en la
ciència.
135 activitats, 138 participants, 72 espais i 124 entitats
col·laboradores conformen el
programa d’un festival que
comptarà amb un 48% de
presència femenina en les
seves ponències. A banda
del gènere, l’altre gran eix
del festival és el de la ciència

oberta, és a dir, fer dels coneixements científico-tecnològics una eina útil per a
tothom en tots els àmbits de
la vida. La Biennal Ciutat i
Ciència es fa del 7 a l’11 de
febrer, però hi haurà activiđđĈĀĄóÆĄè³ºĈĸêĈáȫȩ
³ºèĄ°ɐ
Els comissaris encarregats
³º³ºĸêÏĄºáĈºÏĨóĈđºè¤đÏĈÏ
les propostes concretes de la
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és clar: que en un futur hi
hagi més dones en els àmbits
ÏºêđÑĸĈÏđºêóáùÆÏĈɐ
"áĀĄóÆĄèɫȩȨȨđÑĸăėºĈɭ
óèºê°ĢėÏɊȯ³ºÄº«ĄºĄɊ
amb una jornada de formació
a l’auditori del Parc CienđÑĸ³ºĄºáóêè«è»Ĉ
de cent dones dedicades a la
ciència i la tecnologia, que
debatran sobre el seu paper
com a models de cara a la
promoció d’altres dones en
ĄĄºĄºĈÏºêđÑĸăėºĈɐ«ê³
del debat entre elles, també hi
haurà la xerrada ‘Didàctica de
la ciència: com transmetre la
ciència a l’escola’. Aquesta
jornada servirà a les dones
ÏºêđÑĸăėºĈĀºĄĀĄºĀĄĄáºĈ
xerrades de dilluns.
A banda d’aquest projecte, la Biennal Ciutat i Ciència
dedica moltes de les activitats a visibilitzar les dones
científiques i a repensar la
ciència amb perspectiva de
gènere. Dues d’aquestes activitats són ‘Tres diàlegs i sis
ȥȤȤČÎĴþĒ·ăɆ°ïæ·ăÌªÌ¾æªÌ
mirades sobre ciutat, ciència
L’11 de febrer és el Dia Inter- i participació’ (dijous 7 de fenacional de la Dona i la Nena a brer, 18.00, a l’espai Francesla Ciència. És per això que di- ca Bonnemaison) i la primera
ááėêĈºêđ³óêºĈÏºêđÑĸăėºĈ xerrada de la Sèrie Harmònica
faran xerrades simultànies a (dilluns 11 de febrer, 18.30, al
cent escoles per tal d’estimu- centre cívic Vil·la Urània). La
lar l’interès de les nenes en primera, que també encaixa
la ciència i la tecnologia. Ada amb l’eix de Ciència OberYonath inaugurarà la jornada ta de la biennal, és un debat
amb una xerrada a l’Espai amb Isabelle Anguelovski,
Josep Bota, amb alumnes de Mara Balestrini, Shannon
l’institut Martí Pous i l’escola Dosemagen, Louise Francis, Míriam Hatibi i LeeAnne
Can Fabra.
Les xerrades no tenen Walters sobre el paper de la
només la voluntat de generar ciència en la societat: des de la
interès pel món de la ciència lluita contra la contaminació
en les nenes, sinó també de ³ºáɭÏÆėĸêĈáɭÌ«ÏđđÆºÏ
fer visible el paper de les do- la contaminació atmosfèrines en aquestes disciplines. ca passant per l’estudi de la
De fet, és la primera vegada resposta dels barris deprimits
que s’impulsa un projecte davant situacions d’injustícia
óèºá³ºɫȩȨȨđÑĸăėºĈɭºêáºĈ i vulnerabilitat. I la primera
escoles catalanes. L’objectiu xerrada de la Sèrie HarmòBiennal han estat el filòsof
Pau Alsina, el catedràtic de
la Universitat de Las Palmas
José Ramón Calvo, la doctora
en Física per la UAB Sònia
,ºĄêê³ºįɢÏ³áɊáÏºêđÑĸ
Núria Montserrat, l’investigador de l’OpenSystems de la
UB Josep Perelló, el professor
d’investigació ICREA de la
UPF Ricard Solé i l’enginyera
multimèdia Irma Vilà.
Entre els noms més destacats de la biennal, hi ha la
Premi Nobel de Química del
2009, Ada Yonath, i el Premi Nobel de Física de 1990,
Jerome Isaac Friedman. Tots
dos participaran, juntament
amb l’ex-astronauta Ellen S.
Baker, en un dels actes més
esperats: la taula rodona ‘Els
reptes de la ciència’, diumenge, dia 10, a les 17.00 al teatre
del CCCB. Abans, a les 12.30,
Friedman també oferirà la
conferència ‘Estem realment
fets de quarks?’ al mateix lloc.

Cartell de la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona. AB

L’11 de febrer és el Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la Ciència
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Fa cent cinquanta
anys, Dmitri
Ivànovitx
Mendeléiev va fer
la primera taula
periòdica dels
elements
La biennal
també programa
un reguitzell
d’activitats
multidisciplinàries
que vinculen la
ciència amb altres
branques del
coneixement
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nica comptarà només amb
ponents femenines: Marina
Garcés, Joana Moll, Júlia BoĄĄ¤ĈÏQôêÏmÏÞÏ®ɊĀĄºĈºêtades per Pastora Martínez
Samper. L’objectiu: pensar
col·lectivament i des de disciplines diverses sobre la societat, l’entorn i l’individu.
A més, l’11 de febrer hi ha
programades activitats relacionades amb les dones cienđÑĸăėºĈɊóèĄáĢÏĈÏđá
Barcelona Supercomputing
Center ‘Dia de les dones en
bioinformàtica’, dedicada a
joves estudiants (10.30) l’activitat ‘Les dones i la taula
periòdica’ (19.00, Biblioteca
Camp de l’Arpa-Caterina Albert) i la ‘Viquimatartó del
Dia de la Dona i la Nena a la
Ciència 2019’ (19.00, centre
cívic Casa Orlandai). Pel que
fa a les activitats més enllà
dels dies de la Biennal, també n’hi ha de dedicades a les
dones: les xerrades ‘Dones,
gènere i ciència’ (dimecres
6, 13, 20 i 27 de febrer, 19.00,
al centre cívic Vil·la Urània),
els tallers ‘Jo vull ser cienđÑĸɭɊáĨºĄĄ³ɫ9³ºêđÏđđ
de gènere i implicacions en
la ciència’ i el contacontes
‘Hipàtia i Montserrat Colell’
al Museu de Ciències Naturals
de Barcelona.

al CosmoCaixa) passant per
les possibilitats de la impressió 3D en la medicina regenerativa (10 de febrer, 11.00, a la
Pedrera) o l’arquitectura viva
(7 de febrer, 19.30, al teatre
del CCCB). La ciutat i la seva
transformació són temes fonamentals del festival.
Pel que fa a l’astronomia,
l’ex-astronauta de la NASA
Ellen S. Baker farà una conferència sobre ‘Viure a l’espai’
(9 de febrer, 12.30, al teatre
del CCCB) just després de la
d’Ignasi Ribas (11.00) sobre
la recerca de planetes com
la Terra.
Per vincular encara més
l’entorn amb la ciència, divendres es farà la Nit de les
Acadèmies Científiques. És
una vetllada de portes obertes
º³ÏĸÏĈ³ɭºêđÏđđĈÏºêđÑĸques i de coneixement com
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, la
Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, la Biblioteca de
Catalunya, la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya,
l’Institut d’Estudis Catalans
i el CSIC-Egipcíaques.

CCCB, es farà la conferència
‘Ordre i llenguatge a la taula periòdica’, i en el marc de
les activitats paral·leles de
la biennal hi ha programat
el cicle ‘Visions de la ciència. Les mil cares de la taula
periòdica’ amb xerrades els
dilluns a quatre biblioteques
de la ciutat: ‘La taula periòdica
com a referent cultural’ (18 de
febrer), ‘Màgia i taula periòdica’ (25 de febrer), ‘Com es
creen els elements químics?
Quins formen el nostre cos?’
ɞȬ³ºèĄ°ɟɊɫzėáĀºĄÏù³Ï
ÏáÏđºĄđėĄɭɞȩȩ³ºèĄ°ɟɊɫºá
Big Bang als nous elements:
una història en clau química
³ºáɭėêÏĢºĄĈɭɞȩȰ³ºèĄ°ɟÏ
‘Taules periòdiques insòlites’
ɞȪȭ³ºèĄ°ɟɐ
Activitats
multidisciplinàries

La biennal també programa un reguitzell d’activitats
multidisciplinàries que vinculen la ciència amb altres
branques del coneixement.
En destaquen les xerrades
sobre art i ciència de divendres a l’auditori del CCCB:
‘Artistes als laboratoris’, a
150 anys de la taula
les 18.00, amb Tere Badia,
periòdica
Mónica Bello, Lluís Nacenta
Fa cent cinquanta anys, Dmitri i Karin Ohlenschläger, que
Ivànovitx Mendeléiev va fer la parla de les relacions entre
primera taula periòdica dels ĄđÏĈđºĈÏÏºêđÑĸĈɊÏɫº«đ
Ciència i vida
elements. La representació d’art i ciència’, amb el físic
L’objectiu de la biennal és ºĈăėºè¤đÏèÏđÛê°êđºáĈ Roger Malina i el teòric de
també d’acostar la ciència elements químics, ordenats l’art Gunalan Nadarajan, que
al dia a dia. Vivim envoltats per nombre atòmic creixent, explorarà les relacions entre
de ciència, però sovint no en és la base de la química mo- les dues disciplines que, hissom conscients. Les activi- derna. És per això que les Na- tòricament, s’han mostrat
tats programades en relació cions Unides van decidir que el com a formes d’entendre el
amb àmbits com l’ecologia i 2019 fos l’any de la Taula Pe- món. També hi haurà l’esla medicina són una constant riòdica dels Elements Químics. pectacle de dansa, ciència i
de la biennal. Des de portes La biennal no n’ha quedat al tecnologia d’Hirokai Umeó«ºĄđºĈáĈÌóĄđĈėĄ«êĈĸêĈ marge i ha programat diver- da (9 i 10 de febrer, 20.30, al
a la xerrada ‘Cap a un model ses activitats relacionades teatre Condal) i l’espectacle
sostenible de generació i ús amb aquesta eina. Dissabte, ‘Serendipitat’ al Palau de la
d’energia’ (8 de febrer, 12.00, 9 de febrer, a l’Auditori del Música (9 de febrer, 18.30).
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Òmnium Cultural una eina excloent del nacionalisme

O

DANIEL RUBIO
R E G I D O R DE
CS LLEIDA

mnium Cultural neix el 1961 impulsat per destacats

2017). Òmnium, com altres entitats, s'ha convertit en una eina

catalanistes del moment com Fèlix Millet i Maristany

més del nacionalisme sota el qualificatiu de cultural. Encara

2018, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va dir que no

pare de Fèlix Millet i Tussell, condemnat per corrupció

que seria discutible la seva defensa de la cultura catalana

acceptarien una sentència sobre els presos separatistes que

arriba fins avui dia. En unes declaracions del 23 de gener de

per l'anomenat cas Palau de la Música. La funció inicial fou la

com aquella només feta en català i no considera com a tal,

no sigui l'absolució i, que en cas contrari, era partidari de les

defensa i la promoció de la llengua i la cultura catalana, és a dir,

l'expressada en castellà, llengua també oficial a les nostres

mobilitzacions. Com es pot veure, tot un atac al poder judicial i

aquella feta només en català. Clausurada per les autoritats de

contrades, el més greu resideix en què és una associació

per extensió, a tot un Estat democràtic de la UE com és Espanya.

la dictadura, fou legalitzada novament el 1967 gràcies a un cert

cultural regada amb subvencions públiques. És una punta

Una societat democràtica no pot subvencionar entitats que

aperturisme

impulsat pel ministre Manuel Fraga Iribarne. Amb

de llança d'un nacionalisme excloent, com tots, que entre

sota el paraigua de la cultura o qualsevol altre es dediquen
a pervertir l'ordre constitucional i la democràcia. La Paeria

l'arribada de la democràcia, la institució va poder desenvolupar-

altres activitats va endegar una mena de campanya contra els

se amb total llibertat i ha assolit una gran importància en el

comerços i les empreses que retolaven en castellà presentant

ha donat en la darrera Comissió Informativa de les Polítiques

món nacionalista essent des del 2006 partidària del "dret a

diverses denúncies.

de Drets i Serveis a les Persones, per a la Política Cultural, de

l'autodeterminació", i amb el procés separatista des del 2015.

El seu president Jordi Cuixart va ser un dels promotors actius

l'Educació, de l'Esport i de la Participació una subvenció de

Aquesta entitat finança les seves infraestructures i activitats

de l'assetjament a la Guardia Civil els dies 20 i 21 de setembre

1.200 euros a aquesta entitat.

amb quotes dels seus socis i subvencions públiques provinents

de 2017 davant de la Conselleria d'Economia. Per aquesta acció

Estarem atents a les activitats que es financen amb aquests

de les institucions catalanes. En la versió castellana de la

està en presó preventiva. L'Audiència Nacional ha confirmat

diners i ens plantejarem des del nostre grup la retirada de

seva pàgina web declaren que només reben un 1% del seu

la sanció de 200.000 euros a Òmnium per la vulneració de

qualsevol ajuda a Òmnium, una entitat que exclou als no

pressupost en donacions públiques, però del 2005 al 2017 van

la Ley de Protección de Datos en la consulta il·legal del 9-N.

separatistes i que és una eina del nacionalseparatisme sota

rebre mésde 20 milions d'euros per "incentivar el

catalanismo,

Des del 2012, el llavors president Artur Mas es va recolzar en

el qualificatiu de cultural, quan s'utilitzi per fomentar aquesta

(ABC, 10-10-

aquesta entitat i en l'ANC pel seu procés independentista i que

exclusió social.

encargo de estudios y campañas de recaudación"
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IJKLJMNJLOPQKMRQKPOSTLPMTUQKVPWKORWKXLJYTPWKPMZNPMTRQJWKOJKVPKOTYPKJWZPORNQTOJQWJK?9@A97B59C=@DKJQK[PLMJVRQP\KNQP
WRXLPQRWKOJKWNK]JQJLPMTUQ^K_NJKMRQKNQKJWXV̀QOTORKLJMTZPVKJQKabbcKJQKJVKdPVPNKOJKVPKefWTMPKgPZPVPQPKhKJQKabbiKMR
MRQMTJLZRKOJKVPKUXJLPKjkPlWKOJKePWWJQJZKJQKJVKLRVKZTZNVPLKhKMRQKNQKJWZPORKOJKmRLSPKYRMPVKJnMJXMTRQPV^opkRLP\KMPWTKqNTQMJ
OJrNZKJQKVPKgTNOPOKgRQOPV\K_VJSTQ]KYNJVYJKhPKMRQKNQPKMPLLJLPKJQKOJWXJOTOP\KPQNQMTPORKWNKLJZTLRKOJKVPKUXJLPKJWMJQTsM
TQMNLWTRQJWKJQKJVKZJPZLRKSNWTMPVKOJK[LRPOtPh^KuJQ`JKWRVRKRmLJMJKPMZNPVSJQZJKLJMTZPVJWKhKXNQZNPVJWKPMZNPMTRQJWKJQKMRQMT
vVKXLR]LPSPKXLJWJQZPORKJQKJVKdPVPNKXNORKVVJYPLKPKVPKMRQmNWTUQKPKSwWKOJKNQR\KMRSTJQxRKMRQKMTQMRKVTJOJLKOJK[LPkSW\KXP
yyKMRQKSfWTMPKOJKzJYTQKdNZWK{|}ia~\KXPLPKVNJ]RKMRQZTQNPLKMRQKVPKrPMkTPQPKOJKTVVPRrRWKhKPMPrPLKMRQKuNWPVP^KRKM
rPZTrNLLTVVRKJLPKRrYTR\KXJLRKmNJKVPKXLRXTPKWRXLPQRKqNTJQ\KSTMLUmRQRKJQKSPQR\KqNTWRKJnXVTMPLKJVKXVPQZJPSTJQZRKOJKWNK
MPOPKrVRqNJ^o_VJSTQ]KXVPQZJUKXPLZJKOJVKXLR]LPSPKrPWPORKJQKXTJxPWKJWMLTZPWKXPLPKJVVPK{MPQMTRQJWKOJKdNZW~KhKPLTPWKOJKXJV
XLJWZUKWNKYRx\KMRSRKJQKK{ePLZTQKeMRQP]k\Kab|i~KMRQKVPKMPQMTUQK
XJQOTJQZJKOJKJWZLJQRKJQKvWXPPKK{dPNVKJTZx\Kab|~KOJKVPWKqNJKMPQZUKVPKKOJKTVVPRrRW\KJVKPLTPKOJK
SrLPKOTKQNrJKOJKTMTQTRKuJsMJKPVKTQTMTRKOJKVPKWJ]NQOPKXPLZJ^o
pWKOJWXN`WKOJKNQPKSTQTVTJOJLPrJQOKrLPkSWTPQP\KORQOJKVRKqNJKSwWKOJWZPMUKmNJKWNKPZJQMTUQKPKVPKPLZTMNVPMTUQKOJVKP
ZROPYPKPOSTLPrVJKOJVKsPZRKhKJWJK KOJKJVJ]PQMTPKOJKVPKqNJKkPKWTORKNQPKOJKVPWKYRMJWKSwWKrJVVPWKVVJ]POPWKOJKVRWKvv^
MNPLZRKOJKWT]VR^o_VJSTQ]KZPSXRMRKJWMRQOTUKWNWKMPLZPW\KXTJxPWKOJKJWMLTZNLPKMJQZLPVKWTQKPVPLOJWKQTKJnT]JQMTPWKJQKJVKLJ]TWZLRK
VRWK[LPkSWKMRSRKJQKYRQK_VRZRt\KqNJKQRKOJPKOJKWJLKNQPKMPQMTUQKXRXNVPLKTLVPQOJWP\KRKJQKVPK[PMkTPQPKQfSJLRK¡\KVPKMJVJr`
XPLPKVNMTLKMRQZLRVKOJVKPTLJKhKORWTsMPMTUQKOJVKWRQTOR^o
vQZLJKWNWKYTLZNOJW\K_VJSTQ]KSRWZLUKWNKZTSrLJKZROPYPKJWSPVZPORKhKMRQKrLTVVRKMRQKNQKMJQZLRKQPMPLPORKXJLRKqNJKX
XLRhJMMTUQKJQKVRWKP]NORW^KvVKMRQZLRVKOJKVPKJSTWTUQKZROPYPKJWKQRZPrVJKhKWNXRKSJOTLKMRQK]NPQZJKOJKMTLNPQPKYRMPV\KNQKTQ
ZROPYPKSPQZTJQJKPKmR]RQPxRWKVRWKLJ¢JRWKMLJSRWRWKhKVNSQTMRWKqNJKVPKkTMTJLRQKM`VJrLJ^odNJOJKqNJKWNKJMVJMZTMTWSRKJ
NQPKMRQWZPQZJKJQKWNKMPLLJLPKZRORKkPhKqNJKOJMTLVR\KkTMTJLPKqNJKXJLOTJLPKXLRZP]RQTWSRKYRMPVKJQKVPWKOJSPWTPORKQPLLPZTYP
dNZW\KJQKORQOJKJVKXLRZP]RQTWSRKWJKVRKVVJYUKJVKTQSJQWRKXTPQTWZPKE4FC6G7EH55\KqNTJQKrLTVVUKJQKVPKJWMLTZNLPKWTQ
MPQMTRQJW\KhK£¤^
gRQKZRORKhKQRKXRLKMPWNPVTOPOKXNJWZPKMRSRKMTJLLJKOJKVPKXLTSJLPKXPLZJ\KWNKSJRLKTQZJLXLJZPMTUQKmNJKJVKPLTPKOJK¥^K_VJ
kJMkRKOJKVPKRQOTQPKOJKYRLPKNQKMPrPVVRKOJKrPZPVVPKqNJKkPK]LPrPORKJQKMOKhK\KOJWZPXUKJVKPLLRKOJKVPWKJWJQMTPWK
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JnXLJWTYR^K_NJKMRQKNQKPLTPKOJKLJXJLZRLTRKOJKVPKJQYJL]PONLPKOJVKIT]QRLJKPWMRVZP¨KOJKVPK©KOJKdNMMTQT\KORQOJK_
ZROPYPKMRQKJWZTVRKhKkJOUQTMRWKWRQTORW\KXTPQTKhKPNWZPOPWKmLPWJWKOJKsQRKVJ]PZR\KPNQqNJKXJLOTUKmNJLxPKJQKNQKsQPVKYTWTrVJ
WTQKPTLJKhKMRQKNQPKX`LOTOPKOJKJWSPVZJKJYTOJQZJ^
vVKfVZTSRKrVRqNJKVRKqNTWRKOJOTMPLKPKVPKRXJLJZPKOJK`kPLK{MRQKNQKPLTPKOJKª©¥KhKRZLPKOJK«©¬ ~KhKJVKSNWTM
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Z`MQTMRKOJVKSTMLR\KXNJWKuJQ`J\KqNTWRKMPQZPLKVPWKMPQMTRQJWKOJKSNWTMPVKSTMLRKJQKSPQR\KMRSRKSPQOPKJVKJWZTVR\KXJLRK
WRQTORKQRKVRKJQMJQOTJLRQKkPWZPKqNJK_VJSTQ]KVVJYPrPKhPKVPKSTZPOKOJK¦±²³¬KOJK±KOJKzPQOJLKhKvrrW\KMRQ
X`LOTOPKOJKTQZJQMTUQKhKrLTVVPQZJxKOJKVPKXTJxP^KjPSXRMRKWJKOTRKMNJQZPKJVKXJLWRQPVKZ`MQTMRKqNJKNQPKYJxKsQPVTxPOPKVPKMPQMT
OJVKSNWTMPVK°\K_VJSTQ]KOJUKJVKSTMLRKOJQZLRKOJVKXTPQR\KhKMRSJQxUKPKMPQZPLKVPKfVZTSPWKXTJxP\KJVKJkwLḰµMkKrTQKYJLVTJr
TQTMTRKOJVKXTPQRKWRQUKMRQKJVKSTMLRKPMZTYPORKOJWJqNTVTrLPQORKJVKTQTMTRKOJVKPLTP^
_NJKNQKsQPVKPMMTOJQZPORKXPLPKNQKLJMTZPVKORQOJKWJKXNOTJLRQKYJLKVRWKOJWZJVVRWKOJKNQPKJWZLJVVPKhPKMRQKVPKJWZJVPKSwWKSPZJKqN
VRWKVSTZJWKYTWTrVJWKOJVKXPWRKOJVKZTJSXR\KXJLRKMRQKJVKMPLTWSPKWNsMTJQZJKXPLPKWPrJLKSRWZLPLKJWJKMLJXfWMNVRKYRMPVKMRQKJW
OT]QTOPO^oPWK]PQPWKhKVPKMPVTOJxKOJVKXNrVTMRKMRQWT]NTJLRQKPLLPQMPLKPKVPKOTYPKNQKWRrJLrTRK  \KqNTxwWKVRKSJRLKOJK
MJLLPLKJVKTQJmPrVJḰKSRKrPrrTQRKMPLR¶KOJKdNMMTQT^o
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CONCERTS

Aquell sublim “Andante
con moto”
PALAU CAMBRA. Trio Wanderer. Obres de Franz Schubert. PALAU DE LA
MÚSICA. 31 DE GENER DE 2019.
Va passar pel Palau el Trio Wanderer, un dels trios amb piano més prestigiosos
de l’actualitat, per oferir la integral dels Trios amb piano de Schubert. Difícil
d’equilibrar, el trio amb piano ha estat menys sovintejat pels compositors que el
quartet de corda o la sonata per a violí i piano. Tot i així, Schubert va
aconseguir en aquest format dues de les seves millors peces de cambra, el Trio
núm. 1, en Si bemoll major, op. 99 D. 898 i el Trio núm. 2, en Mi bemoll major,
op. 100 D. 929, dues peces de plena maduresa completades entre finals del
1827 i principis del 1828, uns mesos abans de la seva mort.
Tots dos Trios son d’altíssima qualitat; el segon, però, conté aquell misteriós i
sublim “Andante con moto”, un dels cims de la música de cambra de tots els
temps. Poder-se retrobar una vegada més amb aquella música màgica va ser
un plaer.
Molt ben equilibrat de so, sense preponderància dinàmica del piano (un
poderós piano de cua modern que no té res a veure amb el piano que va poder
imaginar Schubert), el Trio Wanderer va oferir una actuació al nivell del seu
prestigi.
Tot i així, tot i que el concert va anar molt bé i tot va ser molt correcte i molt ben
presentat, posat i endreçat, hi va haver un punt d’excés de tranquil·litat. Aquell

Schubert s’hauria hagut de despentinar una mica, agitar-lo, tensar-lo; al cap i a
la fi és un autor plenament romàntic i pertany a aquell grup d’il·luminats que
van creure que la música podria arribar a expressar l’inefable de l’ànima
humana i, de passada, canviar el món, fer-lo millor. Una mica més de rauxa,
d’intensitat, de temperatura expressiva hi hauria anat bé.
Com a propina el Trio Wanderer va oferir el regal que tots esperàvem, el
delicat Nocturn en Mi bemoll, D. 897, el preciós germà petit de les peces
anteriors, la perla, la cirereta que completa la producció per a trio amb piano de
Schubert.
Imatge destacada: Trio Wanderer. © François Sechet (foto d’arxiu)
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