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La passió i la dedicació de Pablo Heras-Casado
El director de Granada dirigeix ‘Selva morale e spirituale’ de Monteverdi al Palau de la Música
X.C.
BARCELONA

La dedicació i la passió són dos conceptes que sovintegen quan parla
Pablo Heras-Casado (Granada,
1977), que avui serà al Palau de la
Música amb el Balthasar Neumann
Chor & Ensemble per dirigir una selecció de Selva morale e spirituale de
Monteverdi. “És un dels projectes
als quals he destinat més dedicació
i passió. Porto més de vint anys pensant-hi, pràcticament des que vaig
descobrir aquesta obra”, explica
Heras-Casado per telèfon sobre un
dels cims del compositor italià, de
qui se celebra el 450è aniversari del
naixement.
Amb dedicació i passió, el director de Granada ha consolidat un
prestigi internacional que l’ha dut a
dirigir les millor orquestres del
món, inclosa la Filharmònica de Viena, a estrenar-se amb Wagner
(l’òpera L’holandès errant, al Teatro
Real) i a abastar un repertori que va
del barroc a la música contemporània. Té l’agenda “més o menys configurada” fins al 2021-2022, i lògicament pensa a llarg termini. Però ara
com ara el desafiament que l’ocupa
és fer justícia a Monteverdi. “Selva
morale, per a mi, és un projecte importantíssim. És important recordar que Monteverdi, al final de la seva vida i quan ja ho havia aconseguit
tot, va decidir aplegar tota la seva
música religiosa, d’una varietat meravellosa, i publicar-la. És un senyal
inequívoc que el vell mestre volia
deixar un llegat, una mena de testament impressionant i admirable”,
explica Heras-Casado, que considera que tot i així aquesta obra no ha
rebut “tota l’atenció que es mereix”.
El concert al Palau de la Música
serà el primer d’una gira que demà
també passarà per l’Auditori de Girona i que al llarg de l’any tindrà dues parts. “Fins al juny anirem fent
una primera selecció de Selva morale, que és una obra molt extensa, i a
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l’octubre, la segona –diu un home
acostumat al repertori sagrat–. He
cantat molta música religiosa, també en oficis de tota mena, i també
n’he dirigit. En el cas concret de
Monteverdi, en la seva música religiosa inclou una dimensió més humana i teatral que abans estava separada. Aquesta és una de les múltiples revolucions i modernitats de
Monteverdi”, afegeix.
Mendelssohn a L’Auditori

Heras-Casado tornarà a Barcelona
el 22 de març amb la Freiburger Barockorchester per dirigir un programa amb obres de Mendelssohn, la
Simfonia núm. 5 i Concert per a vio-

lí i orquestra en mi menor. Abans, però, es posarà al capdavant de l’Orchestra of St. Luke’s per afrontar el
Rèquiem de Brahms al Carnegie Hall
de Nova York. “És la meva última
temporada amb l’orquestra de St.
Luke’s. Per a mi ha sigut una època
importantíssima perquè he pogut
consolidar la meva relació amb Nova York i els Estats Units, un país on
treballo la meitat de l’any –explica–.
Ha sigut molt bonic poder treballar
amb una orquestra molt flexible,
amb la qual puc fer Txaikovski, barroc i tot el que hi ha al mig”.
Davant la possibilitat d’acceptar
o no la titularitat d’una gran orquestra, Heras-Casado s’estima més “se-

El director
Pablo HerasCasado serà
avui al Palau
de la Música i
demà a
l’Auditori de
Girona.
PALAU DE LA MÚSICA

guir creixent artísticament” amb les
formacions amb les quals treballa
habitualment i dirigir almenys un
parell d’òperes a l’any. Les del 2017
són Le nozze di Figaro a Berlin i Carmen a Ais de Provença.
Tot i tenir una agenda tan completa, el director de Granada no
oblida les arrels. “Encara que passi
moltes temporades fora de casa,
sempre estic connectat a la meva realitat i a la meva família. Ara que
tinc un fill petit, la conciliació familiar és encara més important. Per a
mi és essencial estar tant de temps
com sigui possible amb ell i amb la
meva dona, compartint-hi el dia a
dia”, diu.e
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Elisabeth Warren
En el ple per a l’aprovació del
polèmic nou fiscal general dels
EUA, Jeff Sessions, aquesta senadora demòcrata va intentar llegir –l’hi
van impedir– una carta escrita fa 20
anys per Coretta Scott King, la dona
de Martin Luther King, en què acusava Sessions, quan era fiscal d’Alabama, d’“intimidar i espantar els votants negres d’edat avançada”. P. 13

Rodrigo Rato
Segons un informe de l’Oficina Nacional d’Investigació del
Frau (ONIF) de l’Agència Tributària , l’exvicepresident del govern espanyol i exministre d’Hisenda, Rodrigo Rato, va defraudar 6,8 milions
d’euros entre el 2004 i el 2015. El document considera, a més, que hauria
facturat irregularment a grans empreses “pagaments superiors al valor de mercat”. P. 22

P. Heras-Casado
El director andalús, una de les
grans batutes de l’escena internacional, dirigeix avui al Palau de
la Música Catalana una selecció de
Selva morale e spirituale, un dels
cims de Monteverdi, de qui ara se
celebra el 450è aniversari del naixement. Ho farà amb el Balthasar
Neumann Chor & Ensemble. Demà
repetirà a l’Auditori de Girona. P. 35
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Pablo HerasCasado dirigirà avui al Palau de la Música els Balthasar Neumann Chor & Ensemble

PALAU DE LA MUSICA

HerasCasado dirigeix a Barcelona i Girona una selecció de la ‘Selva morale e spirituale’

Fascinació per Monteverdi

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P

ablo HerasCasado
contesta al telèfon i al
cap de pocs segons se
sent el plor d’un nadó
de fons. Fa uns mesos
que ha estat pare d’un nen ano
menat Nicolás amb la presenta
dora Anne Igartiburu. I si Igarti
buru és popular a la televisió, Pa
blo HerasCasado (Granada,
1977) és una gran estrella en el
món de la música clàssica. L’any
passatvadirigirfinsitotlaFilhar
mònica de Viena, però en la seva
espectacular trajectòria ja s’ha
posat al davant de la Filharmòni
ca i la Staatskapelle de Berlín i ha

“És una música que
des d’adolescent em va
fascinar i té culpa que
em dediqui al que em
dedico”, diu el director
dirigit al festival de Salzburg i al
Met de Nova York. I avui i demà
HerasCasado, un dels directors
espanyols amb més projecció in
ternacional,dirigeixelsBalthasar
Neumann Chor & Ensemble, uns
dels grups més destacats en la in
terpretació amb criteris histori
cistes. Avui actuen al Palau de la
Música i demà a l’Auditori de Gi
rona. I ho fan amb la música d’un
compositor que fascina el direc
tor des que era adolescent: Mon
teverdi, de qui se celebren 450
anys del naixement.
“Aquest projecte és una cosa
que fa 20 anys que busco, un dels
punts importants de la meva tem
porada”, diu HerasCasado, que

recorda que la de Monteverdi “és
una música amb la qual he cres
cut, des que era adolescent em va
fascinar i té molta culpa que avui
dia em dediqui al que em dedico”.
Defet,perell,quevafundarlaCa
pella Exaudi i l’Orquestra Barro
ca de Granada, dirigir aquest re
pertori, reconeix, “és una tornada
a casa, al repertori en el qual vaig
començardesprésdesercantanti
pertànyer a molts ensembles”.
En aquest cas dirigirà una se
lecciódepeces–16deles40–dela
Selva morale e spirituale de Mon
teverdi, una antologia de 30 anys
de música sacra del compositor
italià. “És un dels grans revoluci
onaris de la història de la música,
igual que es parla en el seu mo
ment d’un Stravinsky, d’un Pierre
Boulez, o abans d’un Beethoven o
d’un Haydn. Monteverdi és una
de les personalitats que va crear
més revolucions en molts sentits
en el seu temps des de tots els
punts de vista, l’estètic, el tècnic,
el poètic... la primera gran òpera
escrita és seva, és el pont entre el
finaldelrenaixementmésperfec
te i desenvolupat i el barroc, el
que obre la capsa de Pandora i co
mençaatrencarlesreglesibuscar
altres fronteres quant a l’expres
sivitat, la teatralitat, a crear vin
cles entre les arts en una Venècia
que és un dels llocs més vibrants
del món en el diàleg d’artistes, el
comerçil’encreuamentdecivilit
zacions. Els artistes al servei de
l’Església o dels personatges im
portants tenien tota la llibertat i
era important per ells reflectir la
modernitat, l’extravagància, la
creativitat, la genialitat que es
respirava a cada cantonada. La
seva música reflecteix tot això”.
En aquell context, assenyala, la
Selva morale e spirituale “és el
llegat artístic, si no el més impor

tant un dels més importants de
Monteverdi. Al final de la seva vi
da decideix fer aquesta recopila
ció d’obres religioses i publicar
ho com a llegat. Diu molt de fins a
quin punt n’estava orgullós i era
important per a ell, malgrat que
avui dins de la seva producció si
guielquemenysesconeix.Ésuna
col∙lecció publicada en tres vo
lums, molt extensa, tres hores de
música, i presentem una selecció,
una primera part d’un projecte
que després continuarà en el
temps per ferla completa”. Amb
la selecció actual han volgut,
explica HerasCasado, “reflectir
la varietat de formes i combina
cions de la Selva, on hi ha obres
per a gran ensemble, per a solo
amb cantant i baix continu, duos,
trios, madrigals en llengua italia
na, obres en estil antic però amb
complicitat amb l’experimen
tació... I obres molt intimistes i
d’altres d’extremadament tea
trals i enèrgiques. En aquella èpo

ca hi ha mil direccions possibles”.
Com les que pren HerasCasa
do, que dirigeix música antiga,
clàssica i també ha estat premiat
per dirigir Stockhausen i va fun
dar un ensemble de música con
temporània. “M’interessa tot. Si
algunacosam’interessam’hillan
ço. Em considero músic per sobre
d’especialista o director. Potser
és més habitual fer un repertori,
però no he volgut ferlo i ara em
considero un privilegiat de poder
navegar entre un període i un al
tre”, destaca. I recorda que “tota
la música ha estat contemporània
en el seu moment, i els que avui
queden com agransgenis, perquè
pel camí s’ha perdut el 90%, són
grans perquè tenien una cosa di
ferent a dir respecte a l’estil pre
dominant, han estat transgres
sors i contemporanis del seu
temps. Com a home del meu
temps m’interessa aquesta quali
tat de qui té alguna cosa nova i
consistent a dir”.c

Aquesta obertura d’IberC
cap a la música del Renaixe
del barroc amb el grup Forma
qua,ambmoltbonarespostad
blici un escenari tan adequat
del Palau, pot ajudar a cons
projectes necessaris en aque
reny. Aquest àmbit, liderat a
distància per Jordi Savall (en
tat, intensitat, dinamisme cr
suports) necessita més plu
com passa a Itàlia o França.
Però les propostes que hi
arriben a fer aquell pas decis
requereix un mercat internac
La Capella de Ministrers no
en escena –millor en discogr
aquesta possibilitat; una mi
llor es mou en els dos sentits
Banzo amb Al Ayre Español;
amb obra de referència La G
Chapelle de Recasens; i en u
àmbit, amb dos excel∙lents ce
Musica Alchemica de Lina T
casa, Vespres d’Arnadí fa p
però necessita concentració
grama més a llarg termini. Pe
fa falta suport econòmic i
crític, i per tant ja seria hora d
cir una política cultural en
àmbit.
La proposta de Forma A
que lidera la família Zapico s
ca, crec, un pas endavant q
ambició per abordar repert
pes. En el programa, obres de
del, amb una suite dels Reia
d’artifici, interpretada amb bo
cursosdeladicciódelbarroc,
sitat i energia festiva. Va falta
ser més pes de la corda baixa d
elprotagonismedelsvents.D
va arribar una atractiva suite
de la casa, amb números de P
HändeliTelemann,àgilen co
tos i amb molt bona gestió de
trumentació.
La segona part va sumar e
tratenor Xavier Sabata en un
sió de l’Stabat Mater de Viva
en l’aspecte vocal, una mica o
tica, i prolixa en l’instrument
que amb algun desajust a ca
l’equilibriquerequereixlaco
millor, Sabata al Pianto de Gio
Sances i encara més el delicat
“isabelí” de T.L. de Victori
veu i llaüts. Enhorabona.c

ministrativo, el Departamento de
Cultura esgrime que «la representación por parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón de
una entidad privada religiosa es ilegal puesto que excede lo estipulado en la normativa reguladora de
los servicios jurídicos de Aragón».
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nueva etapa que se abre en el Cervantes una invitación a «un plan de choque cultural para el que explorará vías
inéditas de colaboración con fundaciones y museos, entidades de gestión y
editoriales, y «con el mundo de la gastronomía -que también es cultura- y la
moda».

I. P.

ria. Pero cuando conocí a Monteverdi y
lo que él hacía en Venecia me quedó claro que se trataba de un genio, ya que lo
suyo era lo mejor de su época: se saltaba las reglas establecidas y con unos
medios muy limitados –hay que situarse en ese momento– hacía cosas totalmente nuevas. Era un revolucionario y
me fascinó. Nunca pude hacer este proyecto en mis comienzos y ahora, 20 años
después, vuelvo a él con entusiasmo.
Para mí Monteverdi es uno de los cinco grandes de la historia de la música,
ya que es el primero que consigue recursos de color en la orquestación y los
especifica. Y pone toda su música en el
contexto artístico y arquitectónico del
momento. Su obra, más allá de “L’Orfeo” –hoy considerada como la primera ópera de la historia– refleja la modernidad de su tiempo». Con este proyecto, dividido en dos etapas y con sendas
selecciones de la «Selva», Pablo HerasCasado se paseará junto al Balthasar
Neumann Chor & Ensemble por varias
ciudades europeas.

Clásica en Barcelona

Heras-Casado lleva al Palau
la magia de Monteverdi
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD BARCELONA

De la mano de la «Selva morale e espirituale», uno de los testamentos artísticos de Claudio Monteverdi, el destacado director granadino Pablo HerasCasado vuelve este jueves al Palau de la
Música Catalana, esta vez al mando del
Balthasar Neumann Chor & Ensemble.
La actuación se enmarca en las actividades que celebran el Año Monteverdi
que conmemora el 450º aniversario del
nacimiento del músico italiano. «Se trata de uno de mis compositores favoritos, de un revolucionario en su tiempo»,
afirma el director español de gran proyección internacional. Después de dirigir en el Teatro Real de Madrid «El Holandés errante» de Wagner, Heras-Casado regresa a un Monteverdi maduro

que decide editar lo mejor de su producción religiosa. Formada por unas cuarenta obras de distinto origen y formato (una misa, fragmentos de otras tantas, motetes, himnos, salmos y
madrigales morales), es un resumen de
lo que el compositor consideró como lo
mejor de su trabajo para la basílica de
San Marcos de Venecia entre 1613 y 1643.
Para el joven maestro, esta colección
«posee innumerables atractivos y sorprende que sea tan poco conocida. Es
como un testamento para la posteridad.
Para Monteverdi, esto era lo mejor de
lo suyo. Es verdad que no es unitaria,
muy heterogénea y no tiene ni orden ni
unidad, pero es también una gran enciclopedia de su música religiosa». ¿Y
cómo se llega a Monteverdi después de

Pablo Heras-Casado

dirigir grandes orquestas sinfónicas y
óperas? Para el director, este es un viaje de regreso. «Esta colección fue un referente cuando yo accedí a la música
monteverdiana. Comencé mi carrera
desde la voz y como cantante en el mundo coral; a partir de ahí comencé a dirigir y lo primero que fascinó fue el repertorio de los siglos XVI y XVII, como los
responsorios de Tomás Luis de Victo-
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA
19.00 XERRADA

BARCELONA
21.00 CONCERT

‘Diumenge’. La Fundació
Tàpies emmarca la mostra d’Oriol Vilanova, amb
obres d’èpoques i àmbits
geogràfics diversos.

‘Cinefòrum AI60: seixanta anys d’intel·ligència artificial’. L’Ateneu Barcelonès ofereix
una xerrada per endinsar
l’espectador en la creació
cinematogràfica.

‘Selva morale e spirituale’ de Monteverdi.
Pablo Heras-Casado dirigeix l’obra de Monteverdi
al Palau de la Música.

El documental del mes

‘Dirty dancing’, al Teatre Tívoli

BARCELONA
20.00 CINEMA

BARCELONA
20.30 MUSICAL

L’Auditori de Sant Martí presenta el Documental
del Mes, Dins l’armari, sobre l’homofòbia a la Xina.

El Teatre Tívoli estrena una versió del conegut musical romàntic dirigida per Pablo Heras-Casado.

‘The Pretty Reckless +
The Cruel Knives’. The
Pretty Reckless presenta
el seu tercer àlbum, Who
you selling for, a la sala
Apolo, acompanyats per
The Cruel Knives.
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Un pas
endavant
FormaAntiqua
Director: Aarón Zapico
Lloc i data: IberCamera. Palau

de la Música (7/II/2017)
JORGE DE PERSIA

PALAU DE LA MUSICA

elecció de la ‘Selva morale e spirituale’

Monteverdi

dels més importants de
erdi. Al final de la seva vi
eix fer aquesta recopila
res religioses i publicar
llegat. Diu molt de fins a
nt n’estava orgullós i era
nt per a ell, malgrat que
s de la seva producció si
emenysesconeix.Ésuna
ó publicada en tres vo
olt extensa, tres hores de
presentem una selecció,
mera part d’un projecte
prés continuarà en el
er ferla completa”. Amb
ció actual han volgut,
HerasCasado, “reflectir
at de formes i combina
la Selva, on hi ha obres
an ensemble, per a solo
tant i baix continu, duos,
drigals en llengua italia
s en estil antic però amb
tat amb l’experimen
obres molt intimistes i
d’extremadament tea
èrgiques. En aquella èpo

ca hi ha mil direccions possibles”.
Com les que pren HerasCasa
do, que dirigeix música antiga,
clàssica i també ha estat premiat
per dirigir Stockhausen i va fun
dar un ensemble de música con
temporània. “M’interessa tot. Si
algunacosam’interessam’hillan
ço. Em considero músic per sobre
d’especialista o director. Potser
és més habitual fer un repertori,
però no he volgut ferlo i ara em
considero un privilegiat de poder
navegar entre un període i un al
tre”, destaca. I recorda que “tota
la música ha estat contemporània
en el seu moment, i els que avui
queden com agransgenis, perquè
pel camí s’ha perdut el 90%, són
grans perquè tenien una cosa di
ferent a dir respecte a l’estil pre
dominant, han estat transgres
sors i contemporanis del seu
temps. Com a home del meu
temps m’interessa aquesta quali
tat de qui té alguna cosa nova i
consistent a dir”.c

Aquesta obertura d’IberCamera
cap a la música del Renaixement i
del barroc amb el grup Forma Anti
qua,ambmoltbonarespostadelpú
blici un escenari tan adequat com el
del Palau, pot ajudar a consolidar
projectes necessaris en aquest ter
reny. Aquest àmbit, liderat a molta
distància per Jordi Savall (en quali
tat, intensitat, dinamisme creatiu i
suports) necessita més pluralitat,
com passa a Itàlia o França.
Però les propostes que hi ha no
arriben a fer aquell pas decisiu que
requereix un mercat internacional.
La Capella de Ministrers no arriba
en escena –millor en discografia– a
aquesta possibilitat; una mica mi
llor es mou en els dos sentits López
Banzo amb Al Ayre Español; també
amb obra de referència La Grande
Chapelle de Recasens; i en un altre
àmbit, amb dos excel∙lents cedés, la
Musica Alchemica de Lina Tur. A
casa, Vespres d’Arnadí fa passos,
però necessita concentració i pro
grama més a llarg termini. Per això
fa falta suport econòmic i treball
crític, i per tant ja seria hora d’exer
cir una política cultural en aquest
àmbit.
La proposta de Forma Antiqua
que lidera la família Zapico signifi
ca, crec, un pas endavant quant a
ambició per abordar repertori de
pes. En el programa, obres de Hän
del, amb una suite dels Reials focs
d’artifici, interpretada amb bons re
cursosdeladicciódelbarroc,inten
sitat i energia festiva. Va faltar pot
ser més pes de la corda baixa davant
elprotagonismedelsvents.Després
va arribar una atractiva suite marca
de la casa, amb números de Purcell,
HändeliTelemann,àgilen contras
tos i amb molt bona gestió de la ins
trumentació.
La segona part va sumar el con
tratenor Xavier Sabata en una ver
sió de l’Stabat Mater de Vivaldi, bé
en l’aspecte vocal, una mica operís
tica, i prolixa en l’instrumental, tot i
que amb algun desajust a causa de
l’equilibriquerequereixlacorda.El
millor, Sabata al Pianto de Giovanni
Sances i encara més el delicat motet
“isabelí” de T.L. de Victoria amb
veu i llaüts. Enhorabona.c
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Periple barroc des de
l’extraversió fins al recolliment
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Forma Antiqua
PALAU DE LA MÚSICA 7 DE FEBRER

a sessió barroca presentada per Ibercamera al Palau de la Música tenia, sobre el paper, un bon grapat d’al·licients: un programa variat que permetia a
l’espectador seguir un periple que
anava des de l’extraversió colorista

L

fins al recolliment adolorit de la mà
de Forma Antiqua, una de les formacions més estimulants del panorama espanyol de música antiga, i
un cantant consolidat en el panorama internacional com Xavier Sabata. El pas de la teoria a la pràctica,
tanmateix, no és automàtic, i la suma dels factors no sempre va donar
el màxim resultat.
La solemne brillantor de la Música per als reials focs artificials de
Händel va estar tenyida de certa rudesa per part d’uns metalls que ofegaven una corda massa escanyolida,
malgrat els intents d’Aarón Zapico
de jugar amb les dinàmiques per im-

pulsar el discurs. El seu gust pels
contrastos va estar també present en un florilegi de fragments dispersos d’obres de
Purcell, Telemann i Händel que van trobar l’orquestra més assentada.
Amb els germans Zapico
com a pinyol de Forma
Antiqua, i els bessons
Daniel i Pablo, notables
intèrprets d’instruments
de corda polsada, és lògic
que ocupin un lloc destacat
en la paleta sonora del grup,
per exemple en un minuet de la
Música aquàtica de Händel convertit en un somiejador petit concert amb flauta i pandereta.
En l’Stabat Mater de Vivaldi que
obria la segona part del concert, certa veladura en el so podia fer sospitar que Xavier Sabata no estava en

una forma òptima, a banda que l’escriptura de la pàgina, en especial els passatges més greus, no
sempre l’afavoria. Tot i això, hi va haver instants de
pura màgia, com Eja Mater, fons amoris, amb el
magnífic contratenor
berguedà ben agombolat per Zapico.
Implicació emocional

El contratenor
Xavier Sabata.
IBERCAMERA

Amb l’instrument més escalfat i l’escenari cada cop
més buit de músics, Sabata va
lluir més implicació emocional
en el Pianto della Madonna, de Giovanni Felice Sances, per arribar al
corprenedor despullament de Ne
Timeas Maria de Tomás Luis de
Victoria, quatre minuts de beatitud
que per si sols justificaven tot el
concert.e
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Sabata
commou
amb ‘Stabat
mater’

aborda amb
a la maternitat

ndeix en l’univers familiar amb ‘Moeder’
DEGTIAROV OLEG

El commovedor intimisme de la
veu a cappella del contratenor català Xavier Sabata interpretant
Ne timeas Maria, de Tomás Luis de
Victoria, va tancar un intens programa dimarts al Palau. La vetllada d’Ibercamera es va iniciar amb
l’explosiva extraversió de Música
per als reals focs artificials, de Georg
Fiedrich Händel, i va continuar amb una primera part instrumental recreada per l’orquestra
Forma Antiqva i dissenyada amb
peces populars del barroc. Petites mostres de Henry Purcell i Georg Telemann i dos fragments de
la Música aquàtica de Händel, que
combina moviments breus amb

rents espais s’acaben barrejant com
passa en la nostra ment», subratlla
Carrizo.
A Vader s’abordava, entre altres
temes, la soledat, com la societat occidental aparta aquells individus
que ja no són considerats productius. «A Moeder es parla molt de l’absència, del buit», afirma.
‘KINDEREN’, EL 2018 / Després de Vader,

que es va veure en el marc del Grec el
2014, i Moeder, Peeping Tom prepara
per al 2018 Kinderen (Fills) per tancar
la trilogia. «De moment, no sabem si
la programarà el Mercat o el Grec»,
explica Cesc Casadesús, exdirector

ultura
a Sixena

per la sala capitular

temb
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va rendir a la sensible
veu del contratenor
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

ou espectacle de la companyia belga Peeping Tom.

re
meites
acrana
infasi
mb
es
ho
enai
el
fe-

CRÒNICA El Palau es

La Generalitat confia en una resposta del Govern aragonès, al qual
considera interessat a «garantir l’absoluta conservació» d’un patrimoni
«encara en procés judicial». Boya va
apel·lar també a la jutge del cas, a la
qual, considera, «hauria de preocupar moltíssim que els objectes estiguin en risc i en condicions de con-

del Mercat i nou responsable del festival d’estiu de Barcelona.
Després de la roda de premsa
d’ahir, havia d’anar a dinar amb Àngels Margarit, nova cap del Mercat,
amb qui té una gran sintonia, i la directora de Peeping Tom per parlarne. «Les línies mestres de la pròxima
temporada estan definides, només
queden detalls per tancar», va aclarir Margarit, que s’està adaptant al
seu nou repte artístic. Per a Casadesús, la situació és una altra: «He trobat el triple de propostes que podem
fer. Ramón Somó no tenia llibertat
per decidir i ara he de veure com ho
col·loco tot perquè tingui sentit». H
servació potencialment deficients».
Declaracions aquestes últimes que,
veladament, malgrat el que s’ha dit,
poden no descartar la via judicial.
I totalment judicial és
el nou pas de Cultura en l’altre litigi
en curs: el de les pintures de la sala
capitular. El conseller Santi Vila ha
demanat al Govern d’Aragó que declari nuls els acords del 2013 pels
quals autoritzava i ordenava accions judicials per recuperar els murals. L’acció és imprescindible per
iniciar un contenciós administratiu
i aconseguir així la nul·litat del procés i de les sentències dictades fins
ara a partir de demostrar que la monja Virginia Calatayud no estava facultada per cedir al Govern aragonès poders per litigar en nom de l’ordre santjoanista. H
PAS JUDICIAL /

L’orquestra Forma
Antiqva va executar
amb eficàcia un intens
programa barroc
seqüències de dansa, van tancar
la colorista primera part.
La formació que dirigeix el clavecinista Aarón Zapico reuneix
alguns dels més brillants músics espanyols especialitzats en
instruments de música antiga.
Els germans del líder del grup,
Daniel (tiorba) i Pablo (guitarra
i llaüt), són l’eix d’un equilibrat
conjunt que s’ha consolidat com
un referent. Ho van demostrar
amb escreix en un inici amb alts
i baixos però d’indiscutible eficàcia. Especialment brillant, amb
tots els efectius en escena, va ser
la versió amb focs d’artifici.
El ben
graduat programa va anar decreixent en efectius en escena a l’entrar en el terreny de la música sacra presidida per l’Stabat mater
d’Antonio Vivaldi. Hi va entrar en
joc la pulcra, sensible i continguda veu de Sabata, que viu un moment de gran maduresa interpretativa. Va exhibir la seva enorme
expressivitat dramàtica en la recreació dels nou apartats sobre el
dolor d’una mare vetllant el seu
fill al peu de la creu, la compassió
que generen aquests sentiments i
la pregària de la mare de Déu.
El lent i melancòlic desenvolupament del trist relat va encaixar
com l’anell al dit en la vocalitat
de l’artista. Va ser impactant també el Pianto della Madonna de Giovanni Felice Sances i excel·lent
l’optimista motet Ne timeas Maria,
dedicat a l’Anunciació. H
MADURESA INTERPRETATIVA /
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<<Soyun mfisicoal quele interesa todo, tanto el trabajo solista, comola mfisica de c~h-narao
con orquesta. Megusta la variaci6n. Creo que las especializaciones en la mfisica tienen un
vicio intrinseco. En mi opini6n,
lo buenoes abrirse a todos los
~mbitos, porque una experiencia alimenta a otra. Y por eso
meinteresa trabajar con genre
que sea curiosa, que le guste explorar los limites y conla quese
puedahablar de todo>~,explica.
En su debut comosolista interpreta obras de Kurt~g, Miquel Oliu, Arvo P~irt, Alessio
Pianelli y Balz Trfimpy. Todo
mfisica actual, con la excepci6n
de la Fantasia n~mero7 de Telemann.<4.a idea del disco tiene
muchoque ver con un concepto humanistade la mfisica contempor’$nea.Es decir, unamflsica que no grite ni proteste contra las viejas mfisicas, y que
simplementerepresente el concepto de m~icade hoy~>,explica el artista.
Joel Bardolet se sabe miembro de una generaci6n de mfisicos catalanes que mira a sus
hom61ogoseuropeos sin distan-

D[CASTA
L[ VI[H[AJO[L
Miembrode una
familiade tradici6n
musical,el
violinistaJoel
Bardoletpublicasu
primerdisco como
solista, ’Intertwined
Paths’, un/flbum
intimista que
consolidasu
trayectoriaen
mfisica de c/ mara
y orquestas.

ANAMARIA
D.~VILA
Pertenece a toda una saga de
m~sicos. Su
abuelo, musicSlogo y maestro
de canto gregoriano, es el abad
em6rito de Montserrat, Sebasti~
Bardolet i Pujol; su padre, Sebasti~ Bardolet i Mayola,profesor de la Escola de Mfisica de
Viceint6rprete de mfisica tradicional; un rio, Albert Bardolet,
violonchelista, miembrofundador de la Orquestra Simfbnica
del Vall~s y ahora director del
Area de Mfisica del ICEC;otro
rio, JaumeBardoleti Casas,flautista; un primo, Ferran, violonchelista.., y una hermana,Judit,
violinista y miembro
del atracfivo Quartet Gerhard. Con esos
mimbres,no es extmfio que Joel
BardoletiVilar6 (Vic, 1987)emprendiera tambi6n el caminode
la mfisica.
Coninterpretaciones d~ctiles,
flexibles y frescas, el violinista
Joel Bardolet se sitka hoy como
uno de los nombresm/~sinteresantes de las nuevasgeneraciones de int~rpretes catalanes. Y
se consolida con la publicaci6n
de su primerdisco comosolista,
Intertwined Paths (Seed Music),
un albumintimista y de cuidada
factura. Su agenda rebosa compromisos. Adem~de sus actuaciones con la Orquestra Camera
Musicae,de la que es concertino
desde hace tres temporadas, en
marzocerrar/t su participaci6n
en el ciclo ResidenciesMusicals
de La Pedrera; en abril actuar~i
con la Bruckner Academie Orchester yen junio, estar/~ en el
Palau de la M~sicacon su formaci6n, el Trio Fortuny, en el
que militan otros dos j6venes
leones de la mfisica catalana, el
violonchelista Pau Codinay el
pianista MarcHeredia.

De Kurt~ga ArvoP~irt.
El joven Joel Bardolet
entrelaza sin complejos
Io contempor~neo
con
la fantasia barrocade
Telemann.Se resiste
a especializarse como
solista, en unaorquesta
o en mOsicade c~mara.
I~1 quiereexplorar.

cias ni prejuicios. Pero tiene
claro que afin queda mucho
por andar. <<Hay
talento, calidad
y preparaci6n, pero tambi~n
muchosprejuicios contra los j6venes. Se les programacomosi
se les estuviera haciendoun favor, cuandolo cierto es que se
est~i ofreciendo una calidad artistica de nivel europeo. Creo
que si bubiera m~ssolistas j6venes catalanes haciendo conciertos, el pfiblico lo agradeceria y seria m~sinteresante porque el mfisicojoven sale a darlo
todo, algo que no siempre ocurre con grandes nombresque a
veces vienen a ofrecer conciertos de bolos>.
SANTICOGOLLUDO
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El Suprem jutjarà
Homs el dia 27
Rajoy, Catalá i el president del
TC, exonerats de testimoniar
La crònica

Un rellotge que
no va a l’hora
Anna Ballbona
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“Sense el
requeriment del TC,
no es compleix el
tipus penal de
desobediència”
Carles Viver i Pi-Sunyer
DIRECTOR DE L’INSTITUT D’ESTUDIS
DE L’AUTOGOVERN
———————————————————————————————

“En l’informe vam
recollir la posició
inicial de la fiscalia de
Catalunya, que el 9-N
no era delicte”
Joan Vintró
CATEDRÀTIC DE DRET
CONSTITUCIONAL
———————————————————————————————

“El procés
participatiu era molt
raonable, i el millor
per poder consultar
els ciutadans”
Núria de Gispert
EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT
———————————————————————————————

“Com a alcalde de la
capital catalana, vaig
oferir col·laboració i
s’hi van apuntar
moltes escoles”
Xavier Trias
EXALCALDE DE BARCELONA

cap mesura per evitar-ho.
Per la seva part, Miquel
Buch, alcalde de Premià
de Mar (Maresme) i president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
va declarar que més de la
meitat dels locals de votació (uns 700) no eren de la
Generalitat, ja que el govern només va aportar els
instituts públics. En la majoria de municipis no hi ha
instituts, cosa que “va inquietar molts alcaldes que
volien tenir punts de votació”, i es van posar en contacte amb l’ACM per
aquesta qüestió. Des de
l’entitat, es va proposar als
consistoris que oferissin
locals municipals, com ara
escoles o centres cívics, a
la Generalitat. En aquest
punt, el fiscal va voler saber quan va ser aquesta
cessió al govern i, després
d’una confusió, va aclarir
que va ser a l’octubre,
abans de la suspensió del
Constitucional.
Segons Buch, tots els
ajuntaments, excepte tres
(la Val d’Aran, Badalona i
Castelldefels) van oferir
dependències municipals
per a les votacions. Cap
d’aquests ajuntaments va
ser denunciat, va assegurar el president de l’ACM a
preguntes dels advocats
defensors. ■

Francesc Homs va declarar ahir com a testimoni en un cas en què a finals de mes ho farà com a acusat ■ JOSEP LOSADA

Homs seurà al banc dels
acusats del Suprem a
partir del 27 de febrer
a El tribunal rebutja la participació com a testimonis de Mariano Rajoy, Catalá i
els màxims responsables de la fiscalia i el TC a Mas declararà sense l’obligació de
dir la veritat a L’exconseller s’enfronta a una petició de nou anys d’inhabilitació
Jordi Panyella
BARCELONA

El segon round del combat
jurídic contra el procés polític que viu Catalunya ja
té dia i hora. L’exconseller
de Presidència i actual diputat a Madrid, Francesc
Homs, s’asseurà el dilluns
27 de febrer al banc dels
acusats del Tribunal Suprem per fer front a l’acusació de prevaricació i desobediència per la seva participació en el procés participatiu del 9 de novembre del 2014, delictes pels
quals el ministeri fiscal li
demana nou anys d’inhabilitació.
La sala segona de l’alt
tribunal espanyol va emetre ahir dues resolucions
en què, per un costat, fixa
la data i l’hora de la primera sessió de la vista oral i,
per un altre, resol sobre els
testimonis i els dies que
han de comparèixer a declarar i altres proves proposades per les diverses
parts. El judici viurà l’1 de
març la declaració de dos
pèrits de la Guàrdia Civil,
per la qual cosa la finalit-

La frase

—————————————————————————————————

“És un acte de
covardia que no
s’accepti la declaració
de Mariano Rajoy
en el judici”
Francesc Homs
EXCONSELLER DE PRESIDÈNCIA

zació d’aquesta vista coincidirà amb l’inici d’un altre
judici de gran expectació
mediàtica i política, la del
cas de l’espoli del Palau de
la Música i el presumpte finançament il·legal de
CDC.
En el capítol dels testimonis es rebutja “per impertinent” la proposta de
la defensa d’Homs de fer
declarar com a testimonis
el president del govern de
l’Estat, Mariano Rajoy; el
ministre de Justícia, Rafael Catalá; el president
del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los
Cobos, i el fiscal general de
l’Estat, Eduardo TorresDulce. Es rebutja la seva
declaració perquè es considera que no forma part

del procediment “la valoració política dels membres del govern de l’Estat”.
Pel que fa als juristes,
s’afirma que allò que interessa al tribunal són els documents jurídics que hi ha
aportats a la causa i no
l’opinió dels màxims responsables de la fiscalia i
del constitucional.
Un dels moments àlgids
del judici es viurà el dimarts 28 a la tarda quan
compareixerà l’expresident de la Generalitat Artur Mas en condició de testimoni. Per la seva condició de processat en una
causa idèntica a la
d’Homs, i que aquesta setmana es jutja al TSJC, el
Suprem ha resolt que quedi exempt de l’obligació de
prestar jurament al qual
estan obligats tots els testimonis.
Això vol dir que Mas no
estarà obligat a dir la veritat. A més a més tindrà
dret a no respondre a les
preguntes que consideri
que el puguin perjudicar
en la seva causa. Aquesta
circumstància ja es va
aplicar ahir a Francesc

Homs en la seva declaració en el judici de Barcelona on va comparèixer
acompanyat de l’advocada
Eva Labarta, que el va assessorar sobre quines preguntes podia respondre i
quines no.
Precisament, la comunicació de la celebració del
judici a Madrid es va conèixer poc després que Francesc Homs acabés la seva
declaració i quan estava a
la sala del judici, on va romandre com a públic. A la
sortida va assegurar que la
coincidència “no és casual”.
Molts dels testimonis
que compareixeran al judici de Madrid ja ho han fet
aquests dies al Palau de
Justícia de Barcelona,
com per exemple els responsables de les empreses
T-Systems o Focus, que
van fer de proveïdors del
procés participatiu per encàrrec de la Generalitat. A
Madrid també hi declararà l’exconseller Felip Puig,
i alts càrrecs de Presidència vinculats a comunicació i publicitat, entre d’altres. ■

liente y decir lo mismo que dicen en sus actos de Esquerra y
se envalentonó tanto que acabó
en los tiempos del caso Banca
Catalana, de hace 34 años. “Usted ha hecho un cocido extraordinario. ¿Qué tengo que ver yo
con Banca Catalana?”, respondió Junqueras.
9ElFebrero,
2017 de Ciutambién diputado

referéndum. La inclusión de la
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porque ayer Ciudadanos le
claves
no ha obtenido
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para introducir mayor progresi- aseguraron la cesión de tres
gún dato de manera ilegal miendiputados para hacerlo.
vidad fiscal: IRPF, Sucesiones y
tras yo sea presidente”, dijo.

ANÁLISIS

Vidal contra Mas
MANEL LUCAS
Si Santi Vidal —¿puedo llamarle Santi?—
sentía que el procés seguía su curso y él
estaba perdiendo protagonismo en los últimos meses, ya podemos asegurar que ha
sido ampliamente compensado y consolado. A un precio un poco alto, eso es cierto.
Si algo ha quedado claro en la sesión de
control del Parlament es que el exjuez y
exsenador ya es para sus correligionarios
el ex fichaje estrella y el excolega. Ha descendido a toda pastilla de amigo a conocido, de conocido a saludado y de ahí a sitehevistonomeacuerdo. Oriol Junqueras le hizo,
eso sí, un panegírico póstumo —políticamente póstumo, me refiero—, pero a Carles Puigdemont le faltó poco para decir
aquello de “ese señor del que usted me
habla”.

Vidal, y no por casualidad, es nombre
que gusta mucho de pronunciar a la oposición —de una sola tacada, dos preguntas
de Ciutadans, dos del PP, tres del PSC— y
poco a Junts pel Sí. Éstos, en cambio, prefieren citar a Mas-Ortega-Rigau. El expresident y las exconsejeras han tenido un bloque del debate para ellos solos, gracias a
un quiebro de última hora de Puigdemont
(fue en ese momento cuando el 3/24 desconectó momentáneamente del juicio para
conectar con el Parlament… porque se estaba hablando del juicio).
Llegó el president y mandó hablar, porque su intervención abrió turno para que
el resto de grupos le saltara a la yugular a
cuenta de si el 9-N se desobedeció al Tribunal Constitucional o no se desobedeció, o
depende de dónde se diga. Quedó claro que

hay grupos parlamentarios a los que les va
más la marcha de la desobediencia que a
otros. Y que el Govern no está entre ellos.
Hombre, con decirles que el diputado de la
CUP Carles Riera no logró arrancarles ni
una insinuación de desobediencia en el
asunto de los refugiados, en el que tanto se
ha denunciado la cerrazón y la inoperancia del Gobierno de Mariano Rajoy…
La intervención de Puigdemont en defensa de su antecesor y sus compañeras
fue, por supuesto, de tono solemne, un discurso de esos que uno suele adornar con
una cita histórica de referencia. El president de la Generalitat citó a Gemma Nierga: “Nosotros queremos dialogar, y podemos”. Bueno, la última que le recuerdo había sido de Gerard Piqué (“gracias, Tribunal Constitucional, contigo empezó to-

explica en un comunicado. El
Arzobispado defendió que las
charlas se hacen “con el máximo respeto por la pluralidad y
diversidad de puntos de vista”,
una posición muy diferente de
la que ha asumido, por ejemplo, con las charlas del teólogo
progresista Juan José Bedoya
que fueron vetadas.

do”)… ahí detecto yo una evolución.
Es curioso cómo tan a menudo en estos
debates no importa tanto afirmar o negar
las acusaciones del rival sino contraatacar
con otras. Es decir, se rebate la crítica con
cierta prisa, y como si eso sirviera de carrerilla se suben de inmediato una o dos octavas para lanzar con contundencia un
“¡pues anda que tú!”. Y ahí cada uno que se
quede con la parte que más se acomode a
su idiosincrasia.
Por lo demás, la sesión de control al
Govern de este miércoles fue una juerga
para historiadores, porque salieron a relucir el caso Palau, el Yak 42, José Montilla
cuando era presidente de la Generalitat,
Fidel Castro y lo de “la historia me absolverá”, el GAL —con su X correspondiente—,
el pacto de Artur Mas con Alicia SánchezCamacho de 2011, la Fundación Francisco
Franco (huy, perdón, ésta no es pasado,
sino ¡Presente!)… sólo faltó el atentado de
Carrero Blanco. Quizá en la próxima sesión.
Manel Lucas es periodista.

BTV-Àrtic
8-2-2017
El periodista Albert Galceran comenta el concert del pianista Grigory Sokolov, del 12
de febrer al Palau de la Música Catalana, dins el cicle Palau Piano. Minut 30:12
Enllaç:
http://beteve.cat/clip/artic-lhostalera-casa-nostra-casa-vostra-i-classica/

BTV-Àrtic
8-2-2017
El periodista Albert Galceran comenta el concert del tenor Juan Diego Flórez, del 14
de febrer al Palau de la Música Catalana, dins el cicle Palau Grans Veus. Minut 39:00
Enllaç:
http://beteve.cat/clip/artic-lhostalera-casa-nostra-casa-vostra-i-classica/

