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Música

Flandes i Catalunya sonen a la Seu

ALTRES
PROPOSTES
MARTA PICH

El Festival de Música Antiga dels Pirineus s’inaugura avui amb la presència de Quim Torra
FEMAP
CONCERT

ENSEMBLE FLANDRIAE-PYRENAEI
Lloc,

dia i hora: Catedral de la Seu d’Urgell.
Avui, 21 h. Església de Sant Domènec de Puigcerdà. Dissabte, 21.30 h Entrades: de 12 a 20
euros. Les entrades es poden adquirir a les oﬁcines de turisme, ajuntaments i oﬁcines de correus. Online a www.femap.cat. La taquilla
s’obrirà una hora abans dels concerts.

LES CLAUS
Els intèrprets: Ensemble FlandriaePyrenaei  Anne Cambier, soprano; Guido de Neve, Wibert
Aerts i Meritxell Genís, violins;
Oriol Aymat, violoncel; Jordi Armengol, viola; Oriol Casadevall,
contrabaix; Frank Agsteribbe,
clavicèmbal i direcció.
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REDACCIÓ MANRESA

Ensemble Flandriae-Pyrenaei,
amb la direcció de Frank Agsteribbe, és la formació escollida per
inaugurar, avui a la catedral de la
Seu d’Urgell, la novena edició del
Festival de Música Antiga dels Pirineus, que se celebrarà fins al 
d’agost a  municipis,  dels
quals a la Catalunya Central. Seran  concerts,  al Berguedà, el
Solsonès, el Cerdanya i l’Alt Urgell;
 programes musicals diferents i
la participació de més de  intèrprets.
La principal novetat d’enguany
és la presència de Flandes com a
país convidat, el que suposarà que
gairebé una vintena de concerts
estiguin protagonitzats per músics flamencs amb  programes
diferents. De fet, el concert inaugural d’avui és un encàrrec del festival en col·laboració amb el Centre AMUZ d’Anvers i amb una fusió de músics flamencs i catalans
que s’uneixen per interpretar
compositors flamencs i catalans
del barroc. Una proposta que es
podrà tornar a escoltar l’endemà
a Puigcerdà, a l’església de Sant
Domènec, diumenge a Pesillà de
la Ribera i el novembre a Anvers.
La inauguració d’avui tindrà la
presència del president de la Generalitat, Quim Torra. El concert
començarà a les  però, abans, a
les . h, la sala de plens de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
serà l’escenari dels parlaments i
d’una degustació de productes pirinecs.

El violinista Guido de Neve és un dels intèrprets de la formació Ensemble
Flandriae-Pyrenaei, que avui actua a la Seu d’Urgell i demà a Puigcerdà



EL FESTIVAL A LES NOSTRES COMARQUES

ESPECTACLE

DIA

HORA

LLOC

La Seu d’Urgell
MÚSICA BARROCA DE FLANDES I CATALUNYA 5 de juliol
Ensemble Flandriae-Pyrenaei
6 de juliol 21.30
Puigcerdà
EL PERNÀS ESPANYOL DE MADRIGALS I
Organyà
13 de juliol 21.00
NADALES. La Grande Chapelle
MÚSICA A LA CORT DE LLUÍS XIV.
14 de juliol 18.00 Pedret (Berga)
Romina Lischka & Soﬁe Vanden Eynde
ENSALADES I MADRIGALS DEL RENAIXEMENT
CATALÀ. Cor de Cambra del Palau de la
Música i La Caravaggia
IL BOUQUET CLASSICO. Giardino di Delizie
CANÇONS TRADICIONALS ANTIGUES DEL
PIRINEU. Cor de Cambra Enric Granados
ANTONIO DE CABEZÓN. UN MÚSIC AL SERVEI
DE FELIP II. Juan de la Rubia
IN DULCI JUBILO. Accademia del Piacere
TRADITORE. Cristina Segura i
Ensemble Exclamatio
LAUDATE DOMINUM
Cor Francesc Valls
MISSA DE BARCELONA
Auditexaudi
BARBARA STROZZI 400 ANYS. Ars Atlantica
EPISTULAE AD SAGITTARIUM
Cor 0 Vos Omnes
AFECTES D’UNA ÀNIMA ENAMORADA
Música Trobada
LA VICTOIRE AMOUREUSE. Les Abbagliati
BACH EN CONCERT. Vespres d’Arnadi
EL VIOLONCEL VENECIÀ
Arnau Tomàs & Mercè Hervada

17 de juliol 21.00
19 de juliol 20.00
19 de juliol 21.00
20 de juliol 19.00
27 de juliol 17.00
28 de juliol 19.30
26 de juliol 21.00

Castellciutat
(La Seu d’Urgell)

Riner
Bagà
Talló
(Bellver de Cerdanya)

Llívia
Avià
Berga

1 d’agost

21.00

1 d’agost
2 d’agost
3 d’agost
4 d’agost
3 d’agost

22.00
Llívia
21.00 La Seu d’Urgell
21.00 La Seu d’Urgell
20.00
Riner
21.30
Puigcerdà

11 d’agost 20.00
13 d’agost 19.30

Berga

Berga
Maçaners
(Saldes)

19 d’agost 21.00 La Seu d’Urgell
23 d’agost 21.00 La Seu d’Urgell
24 d’agost 20.30

Alp

Programa: «Música
barroca de Flandes i
Catalunya  Amb obres d’H.
J. Croes, J. H. Fiocco, P. Van Maldere, F. Manalt, P. Rabassa i F.
Valls. Després de l’ocupació dels
espanyols, Flandes va ser governat per Àustria al segle XVIII.
Catalunya també va perdre els
seus drets nacionals a principi
del segle XVIII. El programa reuneix compositors flamencs i catalans del moment, que mereixen ser redescoberts en un projecte que reuneix músics flamencs i catalans de renom internacional que constitueixen
aquest nou ensemble.
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Activitats complementàries al concert:
visites guiades a la Seu i
Puigcedà  El concert, a la catedral de la Seu d’Urgell, començarà avui les 21 h. A les
19.30 h es podrà visitar la catedral de Santa Maria d’Urgell i el
seu claustre. Punt de trobada:
porta principal de la catedral.
Dissabte, a Puigcerdà, el concert començarà a les 21.30 h a
l’església de Sant Domènec. A
les 18.30 h es farà una vsita per
la poblacó. Sortida: Campanar.
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CARLES CASES DUETTO &
ROBERT ARMEGOL
 Dissabte, 19 h. Aquest mes de

juliol el compositor Carles Cases
oferirà cinc concerts a l’estudi que
té al Berguedà, a l’ermita de Sant
Esteve de Comià, a Borredà, on
viu i treballa des de fa anys. Després que l’estiu passat el músic
sallentí s’estrenés com a intèrpret
en solitari en aquest mateix espai,
aquesta vegada ho farà acompanyat del percussionista Robert Armengol (vibràfon, marimba i
kalimba). Ermita de Sant Esteve
de Comià. Borredà. Reserves:
carlescasesp@gmail.com
IMATGE PROMOCIONAL

SMALL MILLER BAND
 Dissabte, 21 h. Comença el nou
nou cicle de sopars concerts al
castell de Sallent que organitza la
Trenta-sisena amb la col·laboració
de l’Ajuntament. El tret de sortida
el donarà l’Small Miller Band, una
formació de joves músics (de 14 a
20 anys) de l’Escola Municipal de
Música Cal Moliner de Sallent, dirigits per Pepe Fernández. Castell
de Sallent. Preu: 25 € (20 € adquirint entrades per a tot el
cicle). Entrades a: www.castellsallent.cat
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Mireia Barrera, en el centro, junto al coro Madrigal

Mireia Barrera
«La falta de coros profesionales
en Cataluña es una disfunción»
La directora del coro Madrigal se despide
este domingo con un concierto en el Palau de
la Música Catalana tras más de un cuarto de
siglo vinculada al grupo
PEP GORGORI

ste fin de semana el coro Madrigal despide a quien ha sido
su directora los últimos veintiséis años, Mireia Barrera.
Está considerada una de las más sólidas directoras corales de España, y
durante cinco años dirigió el Coro Nacional. Al cerrar aquella etapa, en 2010,
empezó una reflexión artística que
hoy la lleva a dejar su coro de toda la
vida sin tener, asegura, ningún proyecto firme sobre la mesa.
–Después de tantos años, ¿por qué
se ha decidido a dejar Madrigal?
–Es una necesidad de mi proceso artístico. Al volver de Madrid, donde estuve cinco años llevando una vida
como la de un deportista de élite, me
di cuenta de lo importante que realmente era la música para mí. La experiencia y el crecimiento artístico
me han llevado hasta el punto de que
creo que no encajo en los procesos de
trabajo propios de Madrigal. Son maravillosos, pero necesito sentirme honesta.
–En los últimos años Madrigal ha

E

colaborado asiduamente con formaciones como la Orquesta Sinfónica
de Barcelona en producciones que
van desde una Turandot a un Requiem de Verdi o de Dvorak. ¿Se puede crear un sonido propio participando en producciones tan diferentes y programas que deciden otros
organizadores?
–Sí, yo incido continuamente en el sonido. Pero mi sensación es que trabajando en estas condiciones, que son
óptimas porque los cantantes estudian y trabajan mucho, no me siento
honesta.
–Ese anhelo artístico, ¿se podría ver
satisfecho dirigiendo un coro como,
por ejemplo, el del Liceo?
–No creo que yo sea el perfil para ser
la directora de un coro de ópera. Es
un tipo de trabajo diferente al que he
hecho. Seguramente las herramientas las adquiriría relativamente rápido, pero yo físicamente no dirigiría,
lo harían los directores musicales de
cada ópera. Como enriquecimiento
personal podría ser interesante, pero
no es un medio que sea mi fuerte.

–¿Qué le deja a su sucesor que usted
no tuviese cuando empezó a dirigir
Madrigal?
–Es un coro mucho más consolidado.
Ahora somos un grupo formado por
más gente y con mucha experiencia
compartida, con madurez. De los fundadores aún hay seis o siete que siguen cantando.
–¿Cómo es su relación tras 26 años?
–Absolutamente fluida. También es
cierto que ha habido un liderazgo muy
fuerte por mi parte.
–¿Qué quiere decir con un «liderazgo muy fuerte»?
–Que todas las decisiones artísticas
o musicales las he tomado yo y no se
me han cuestionado nunca, y ha salido de forma natural así. Después,
decisiones de otro tipo, como el calendario, los ensayos, o cosas más banales como el vestuario, las hemos
consensuado. En ocasiones en que
nos han llegado ofertas que me hacían dudar, a menudo por comportar
una mayor carga de trabajo, las he
consultado.
–¿Es diferente liderar y mandar,
pues?
–Liderar es ir más allá de mandar.
Cuando lideras el grupo te da su confianza, ya que percibe que si exiges
pero después te lo aplicas a tí mismo.
Si mandas y luego eres un dejado, llegas tarde, no te preparas la música…
esto te hace perder credibilidad.

–La exigencia para los cantantes de
Madrigal debe ser muy alta, pues.
–Exigimos un compromiso, que cumplamos lo que pactamos. Es una inversión muy fuerte de implicación
personal.
–En este cuarto de siglo, ¿ha cambiado la actitud de los cantantes aficionados a la hora de comprometerse?
–Sí, se nota. Ha cambiado mucho el
panorama. Hay siempre excepciones,
gente que se compromete. Pero también es verdad que entonces no había gente formada en centros superiores y que se quiere ganar la vida,
con lo que les van saliendo trabajos
y entonces es más difícil, porque nosotros no los podemos remunerar.
–¿Las condiciones para que un coro
como Madrigal avance hacia la profesionalidad no se dan?
–No, en efecto. En Cataluña, como en
Euskadi, hay una gran tradición coral, pero falta la cúspide de la pirámide que la culmine, con un coro profesional. Nadie se imagina una orquesta como la Sinfónica de Barcelona
formada por aficionados y estudiantes. Un coro es lo mismo. Madrigal y
otros coros amateur pueden dar muy
buenas prestaciones en un momento determinado, pero para mí la falta de coros profesionales es una disfunción.
–¿Qué significa el repertorio del concierto de despedida de este domingo?
–Quería hacer un recordatorio de algunos de nuestros mejores momentos, de obras que tuvimos que trabajar durante muchos años y que nos
marcaron, como las de Hindemith o
Britten. Y la segunda parte hacemos
música de autores catalanes, que ha
sido nuestra compañera de viaje durante muchos años.
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Sardana

Ballada en una edició anterior de l’Aplec a la riba de l’estany.

Banyoles acull una nova edició d’un dels aplecs més antics de Catalunya, el de Sant
Cristòfol, que arriba a la 67a edició amb un programa que inclou cercavila i sardanes
a càrrec de la cobla Principal de la Bisbal. Tot plegat a la riba de l’estany

L’Aplec de Sant Cristòfol
es fa a la riba de l’estany
Robert Roqué
GIRONA

■ Torna l’aplec de Sant Cristòfol a
Banyoles. A les . h, caravana
(amb el tren Pinxo) des del el pavelló de la Draga fins a l’església de
Santa Maria. A les . h, ofici solemne i, a la sortida, cercavila fins el
pavelló de la Draga i dues sardanes.
La part musical, a cura de la cobla
la Principal de Porqueres. I, també,
demà dissabte a la tarda i a la nit.
L’Aplec és un dels més antics de
Catalunya, essent, aquest any, la
a edició. L’Aplec es fa al costat de
l’estany, entre les pesqueres de Santa Rosa i la d’en Magdalena.
A les . h hi ha un dinar pels
socis amb un cafè concert per la cobla Sol de Banyuls. A les . h comencen les sardanes que seran totes de  tirades, hi haurà l’estrena de
la sardana de Jaume Cristau Recordant Josep Saderra i un record especial pel compositor banyolí Enric
Gratacós. Amb motiu dels  anys
de la seva mort es tocarà la seva sardana En Xampinya petit.
L’Aplec té altres esdeveniments
paral·lels com la a Trobada de
puntaires i el è Concurs de puntes de coixí. Hi haurà una ronda dedicada a la mainada i un concurs de
colles improvisades.
A la tarda es muntarà la FiraMercat de cultura popular, amb la
representació d’entitats i Associacions de Banyoles. Quan s’acabin
les sardanes de la tarda es podrà degustar una botifarrada popular.

APLEC DE LA COMARCA
D’OSONA
A la comarca d’Osona sovintegen

L’AGENDA
APLECS

sanoves. 18.30 h.

 DISSABTE, 6 DE JULIOL

Blanes  Passeig Pau Casals. Cobla La Prin-

Banyoles  Entre les pesqueres de Santa

Rosa i la d'en Magdalena, al costat de l’estany. Cobles: La Principal de Banyoles, La
Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. Tarda i nit.
 DIUMENGE, 7 DE JULIOL

Gurb (Osona)  Zona esportiva. Cobles:

Ciutat de Girona, La Principal del Llobregat i
Jovenívola de Sabadell. Matí i tarda.

AUDICIONS
 DIVENDRES, 5 DE JULIOL

Anglès  Plaça. Cobla La Principal de Ban-

cipal de Banyoles. 19.00 h.
Hostalric  Plaça. Cobla La Principal de la

Bisbal. 18.00 h.
Palamós  Passeig del mar. Cobla Vila

d’Olesa. 20.00 h.
Ribes de Freser  Plaça Mercat. Cobla La

Principal de Porqueres. 18.30 h.
 DILLUNS, 8 DE JULIOL

Santa Coloma de Farners  Plaça Farners.

Cobla La Flama de Farners. 22.00 h.

yoles. 22.00 h.

 DIMARTS, 9 DE JULIOL

 DISSABTE, 6 DE JULIOL

Platja d’Aro  Plaça Major. Cobla Ciutat de

Banyoles  La Draga. Cobla Principal de

Porqueres. 12.00 h.
Begur  Plaça. Cobla Baix Empordà. 22.00

h.
Caldes de Malavella  Plaça de la Selva.

Cobla La Flama de Farners. 20.00 h.
Fontanilles  Carrer de la font. Cobla Fo-

Girona. 22.00 h.
Sant Cebrià del Rosselló  Plaça Repúbli-

ca. Cobla Nova germanor. 21.00 h.
Torroella de Montgrí  Plaça de la vila. Co-

bla La Principal de Banyoles. 19.30 h.
 DIMECRES, 10 DE JULIOL

Castelló d’Empúries  Plaça dels Homes.

ment del Montgrí. 18.30 h.

Cobla Foment del Montgrí. 22.00 h

Gurb (Osona) Aplec comarcal d’Osona.

L’Escala  Plaça de la sardana. Cobla La

Plaça. Cobla La Principal de la Bisbal. 20.00
h.

Principal de Banyoles. 22.00 h.
Palamós  Passeig del mar. Cobla Baix Em-

Olot  Passeig d’en Blay (firal). Cobla La

Principal de l’Escala.
Ripoll  Barri del Ninot. La Principal de Cas-

sà. 19.00 h.
Roses  Plaça Catalunya. Cobla Foment del

Montgrí. 22.00 h.
Tordera  Casal dels avis. Cobla Baix Em-

pordà. 16.00 h.

pordà. 22.00 h.
 DIJOUS, 11 DE JULIOL

Banyoles  Plaça. Cobla de l'Escola Munici-

pal de Música Conrad Saló. 21.30 h.
Llançà  Passeig Marítim. Cobla Ciutat de

Girona. 22.00 h.

CONCERTS
 DISSABTE, 6 DE JULIOL

 DIUMENGE, 7 DE JULIOL

Arbúcies  Prat Rodó. Cobla Lluïsos de Ta-

Banyoles  Diada del Soci/a. Llar. Cobla Sol

de Banyuls. 14.00 h.

radell. 19.00 h.
Gurb (Osona)  Aplec de la comarca d’OsoBesalú  Plaça de la llibertat. Cobla Els Ca-

na. Pavelló. Cobla La Principal de la Bisbal.

les audicions, concerts i concursos
de sardanes, en molts pobles hi ha
una verdadera afició per la nostra
dansa.
Cada any celebren l’Aplec Comarcal en un poble diferent de la
zona, aquest any la població escollida a ha estat Gurb, que és un municipi de la comarca d’Osona situat
a la plana de Vic fent frontera amb
el Lluçanès.
Aquest serà el è Aplec. S’ha escollit la zona esportiva municipal
per a fer-hi les ballades, amb les cobles Ciutat de Girona (matí i tarda),
La Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell (només tarda).
Hi ha aparcament, àpat popular
i, al matí, esmorzar popular i mostra
de cultura tradicional. Homenatges
a Àngel Capdeferro i Alfred Abad.
El dissabte dia  s’enceten els actes
a les . h, amb el concert de La
Principal de la Bisbal i a les . h,
ballada a la plaça.

PREMI PRATS
DE MOLLÓ, LA PRESTA
La compositora Maria Mercè Na-

varro va guanyar, aquest passat diumenge  de juny, la a edició del
concurs de composició de sardanes de Prats de Molló La Presta. Ha
estat amb la sardana Vora el Tec,
creada expressament per a aquest
concurs.
Segons la pròpia Navarro, «estic
molt contenta i hi vaig posar el cor
i l’ànima mentre la composava».
També ha comentat que el seu estil
és més melòdic però de cara a
aquest concurs va escriure especialment en un to més ballador.
Tanmateix, reconeix que qualsevol
de les altres  peces finalistes podrien haver aconseguit el triomf.
Aquesta és la a vegada que Navarro aconsegueix guanyar un certamen musical.
Les convocatòries anteriors amb
premi van ser al concurs del SardaTIC i al de Ripoll com a Capital de
la Cultura Catalana.
Aquesta victòria de Navarro consolida la puixança i el reconeixement vers les dones que s’està instal·lant al món de la sardana i la cobla. De fet, segons la guanyadora,
«m’han felicitat pel que suposa per
a mi, però també per a les dones».
És important ara mantenir aquest
suport a les dones amb la programació de les seves obres a les ballades, concerts i aplecs.
El procediment del concurs de
Prats de Molló La Presta es basa en
una selecció musical per part de
Dani Gasulla i Olivier Marquès i
després una audició privada de sardanistes seleccionats de Camprodon i de Prats de Molló.
Així, de les  obres presentades
enguany, es van triar  sardanes
que la cobla Tres Vents ha interpretat en una ballada específica per al
concurs, a Prats de Molló. Tots els
sardanistes assistents han pogut
votar amb ,  o  punt les seves 
sardanes preferides. El recompte
de vots ha donat la a plaça a Navarro. El n lloc ha estat per a Jordi
León amb Gresca, tabola i Ball de
Rams i el r per a David Pigassou
amb Alegria al Foiral. La guanya-

La FRASE
Dintre els
terrenys
aliens a la sardana, la
cobla ha demostrat ser
un conjunt capaç
d’adaptar-se a
interpretar qualsevol
gènere musical. Com a
conjunt orquestral, té
validesa de qualitat i de
futur»
 Josep Maria Bernat y Colomina
(Barcelona, 12 d’abril de 1925 - 26
de maig de 1992) va ser compositor
de sardanes)

dora ha rebut . ; el n, . 
i el r,  .
Aquest certamen és bianual i
sorgeix de l’Ajuntament de Prats de
Molló La Presta, en col·laboració
amb els compositors Olivier Marquès i Dani Gasulla. És una molt
bona proposta per incentivar la
creació de noves sardanes, sobretot
a l’entorn del Rosselló. A la a edició
els guanyadors va ser Jordi Paulí, seguit de Lilian Perez i David Pigasso.

PRESENTACIÓ DEL DISC
INTEGRAL PER A COBLA
DE JULI GARRETA
La Sala Petita del Palau de la Mú-

sica Catalana acollí el concert de
presentació de la integral Juli Garreta i Arboix. Les sardanes per a cobla. El concert comptà amb la participació de la Cobla de Cambra de
Catalunya, el pianista Albert Guinovart i la soprano Marta Valero,
sota la direcció de Bernat Castillejo.
La presentació és, concretament,
del darrer dels  discos que s’han
anat editant des del .
Però això implica que es culmini
aquesta obra i, per tant, se’n pugui
oferir la versió final: una caixa especialment editada amb els  volums. En total hi ha  sardanes,
que mostren l’evolució cronològica
compositiva de Garreta. Des de sardanes que sonen a s.XIX fins a
obres més experimentals.
Aquest lot de  discs conté un llibret especial amb  pàgines plenes d’informació. S’hi pot llegir una
introducció del periodista i escriptor Jordi Lara, una explicació de la
doctora en Musicologia Anna Costal, compaginada per Josep Maria
Serracant i una cronologia de les
sardanes, i quins músics les han interpretat al llarg d’aquests anys.
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Amb descompte
LACAMPANYA
’ESTIUEJA
ALTEUMODERNISME’
Comja 6s habitual des
de fa vuit anys, la campanya Estlueja al teu
l~lodernlsme us ofereix la
possibilitat d’aconseguir, fins
a115 de setembre, entrades
amb el 50% de descompte en
vint-l-set espals i activitats
de la Ruta del Modernisme.
Per als barcelonins
Cal que us inscriviu a la campanya, que nomdsesth dirigida ales persones residents a
Barcelona, a travds del webi
rebreu al correu electr6nic els
vals de descompte per gaudir
d’espais com la Casa Amatller, la Casa Batll6, la Col6nia Gtiell, la Fundaci6 Antoni
T~pies, el Recinte modernista Sant Pau, el Museu del
Modernisme de Barcelona, el
Palau de la Mdsica, el Palau

G/Jell i La Pedrera. Unaruta
que us permetr~ descobrir la
Barcelona de Gaudl, Dom&nech i l~lontaner i Puig i Cadafalch, entre altres.
ESTIUEJA
ALTEUMODERNISME
DIVERSOS
ESPAIS.
FINSAL15/9.
CONSULTEU
HORARIS
I PREUS.
¯ Barcelona.cat/rutamodernisme
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Un Mahler grandiós i pulcre
PALAU 100. Münchner Philharmoniker. Orfeó Català. Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana. Chen Reiss, soprano. Tamara. Mumford,
mezzosoprano. Dir.: Gustavo Dudamel. Segona Simfonia de Mahler. PALAU
DE LA MÚSICA. 27 DE JUNY DE 2019.
Només un any després de “perpetrar” un dels concerts més memorables dels
viscuts les últimes temporades al Palau de la Música, la Filharmònica de Munic
tornà al lloc dels fets. El record de la Setena de Dvořák perdura amb intensitat
entre els afortunats oients de llavors, de manera que el repte, en la present
ocasió, era majúscul. A més de la qüestió de les expectatives, que
predisposaven a un esdeveniment excepcional –hem de fer notar, un cop més,
la paradoxa inherent a aquest tipus de predicció–, la programació d’un
monument simfònic com la Segona de Mahler impressiona per l’extensió i per
la complexitat dels recursos concertats, alguns dels quals característics del
compositor: instruments forçats, canvis abruptes de tempi, contrapunts
impossibles o música que procedeix d’algun lloc altre, aliè al focus de sentit que
acostuma a ser l’escenari. Pensem en el backstage, en alguna de les galeries o
cambres pròximes, que fan sentir realitats paral·leles, a voltes
complementàries.

© Antoni Bofill
El director veneçolà Gustavo Dudamel, molt familiaritzat amb el llenguatge
mahlerià –ho va demostrar en temporades prèvies, per exemple amb una
convincent versió de la Quarta–, tendeix a programar obres d’aquesta
envergadura, que li permeten desenvolupar el seu bon fer com
a congeniador de les diferents seccions. A més de la peculiar interrelació que
promou Mahler entre els instruments, per cert molt nombrosos, en alguns dels
seus edificis simfònics més lluïts afegeix la veu, tant solista –amb la
participació, aquí, de mezzosoprano i soprano, Tamara Mumford i Chen Reiss,
respectivament– com coral. Esment especial, en aquest sentit, a les
prestacions dels cors durant l’últim moviment, amb l’Orfeó Català i el Cor de
Cambra del Palau ubicats als seients contigus a l’orgue. Allà, des d’aquella
altura, els conjunts locals van tornar creïble l’alquímia espiritual que culmina
la Simfonia, tot assolint un estat de quietud etèria que l’exquisit Urlicht de
Mumford ja havia sol·licitat.

© Antoni Bofill
L’anomenada Resurreccióprossegueix el periple vital narrat en la Primera,
només que el començament –inicialment un poema simfònic
anomenat Totenfeier (Celebració fúnebre)– il·lustra ja el final de l’heroi i de la
cosmovisió heroica en si mateixa. En definitiva, el traspàs a un altre tipus de
vida, en què roman algun principi anímic que permet revisar avatars passats,
com va explicar Carlos Calderón a la xerrada prèvia. La sensació
de Bildungsroman, de periple formacional, no està per això tan present com en
l’anterior peça simfònica, i sí en canvi algunes intuïcions funestes, que alternen
puntualment amb la caricatura o la burla, i anuncien fins i tot el gust per
l’autoparòdia, tan freqüent en obres posteriors. La prolífica pluralitat de
registres, que Mahler explotarà en la Tercera com mai abans, aquí s’esbossa
amb el rastre romàntic que abunda a la Primera.
La versió de Gustavo Dudamel, al capdavant d’un dels conjunts més infal·libles
i poderosos dels que hem pogut escoltar les últimes temporades al Palau, no
va decebre. És, la Filharmònica de Munic, una orquestra d’afinació i sincronia
admirables. Una orquestra que demostra tenir una sonoritat pròpia, amb el
lideratge d’uns violins que integren naturalment les fustes, en connivència amb
l’impecable estrèpit dels metalls. Així va ser la seva prestació en la present
temporada, com ho havia estat en l’anterior sota la batuta d’un Heras-Casado
molt comunicatiu i intens. Per la seva banda, Dudamel es va mostrar més

contingut que de costum –qui sap si per la presència de les càmeres i el
registre per a la posteritat– i evitant incórrer, en termes generals, en l’efectisme
d’altres ocasions. Certament, Mahler adorava el joc i la conjunció de registres –
la presència de l’alt i el baix, el murmuri i l’estrèpit, la melodia fluida i l’amenaça
real de ruptura–, però per tal que es mantingui la dialèctica, és requerida la
presència de l’element contrari, i no només l’explicitació dels moments brillants,
esforçats o d’inapel·lable grandiloqüència, com aquells que brollaren
espontàniament en diversos passatges de la Segona.
Perquè es doni l’ensopegada inoportuna, abans s’ha d’haver sentit i viscut el
ball, i perquè es trenquin files inesperadament, la marxa marcial s’ha d’haver
intuït amb una intensitat paròdica que no deixa d’assimilar-se a l’avenç
impertorbable del destí. Aquesta revisió postromàntica, entre espiritual i
sarcàstica, tot just es va percebre al Palau. La Segona de Dudamel va sonar en
certs moments com una successió d’episodis ben avinguts i polits. El mestre en
va oferir una lectura sense fissures, d’un perfeccionisme que en essència no
contradiu l’esperit mahlerià –caracteritzat per l’absència d’essència,
precisament, per la paràfrasi irònica i una sensibilitat extremada en sentits
antitètics–, però que tampoc trasllada el seu vessant més apassionat. Impregnà
l’aire del Palau, amb tot, la bella i rotunda pregària que, després de donar per
feta la resurrecció, el cor cisellà en la memòria espiritual dels oients: “Tot el que
has sofert et portarà cap a Déu!”. Difícil resistir-se a la temptació d’abraçar la fe
mahleriana.
Imatge destacada: © Antoni Bofill
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La consagració dels germans Jussen
PALAU PIANO. Lucas & Arthur Jussen, pianos. Obres de Bach, Mozart,
Schubert, Mompou i Stravinsky. PALAU DE LA MÚSICA. 1 DE JULIOL DE
2019.
Lucas i Arthur Jussen (nascuts, respectivament, els anys 1993 i 1996) van
saltar a la fama quan l’any 2006 van debutar a la sala del Concertgebouw
interpretant el Concert per a dos pianos, KV 365 de Mozart. A partir d’aquell
moment van començar a forjar una carrera com a duo de pianistes que sota la
tutela de reconeguts intèrprets, com Mario João Pires, Lang Lang, Menahem
Pressler o Dmitri Bashkirov, els ha convertit en un dels fenòmens pianístics
dels darrers anys. A la temporada Palau Piano, aquests dos germans
holandesos van presentar un programa que a nivell interpretatiu va tenir com a
moment culminant una versió prodigiosa per a dos pianos de La consagració
de la primavera d’Stravinsky. El seu pianisme es fonamenta en unes condicions
tècniques d’una solidesa absoluta i una perfecta ensambladura a nivell
expressiu amb què exploten al màxim les seves facetes musicals.
El seu recorregut a la primera part per la música de Bach, Mozart i Schubert –
un viatge per l’estètica barroca, clàssica i romàntica– va tenir algun “però”. El
seu pas per la Sonata per a dos pianos en Re major, KV 448 de Mozart
resultava inusualment ràpid, tot mostrant-nos una brillant realització de
l’articulació, una explosió de sonoritats plenes de vehemència i color, com a

contrapunt a la serenitat i solemnitat que es van elevar en les adaptacions que
Kurtág va fer de dos corals de J. S. Bach.
Aquesta comunió entre facultats tècniques i expressió els permet efectuar una
varietat de colors, d’efectes, de matisos, plens d’espectacularitat, però que
poden ser discutibles en certes estètiques que interpreten. Si el seu Mozart
podia resultar excessiu en efectes, en tempi, en contrastos de dinàmiques, la
seva lectura del Lebenstürme, D. 947 de Schubert va endinsar-se en una
atmosfera en què vehemència, ímpetu, apassionament, ens apropaven a tota la
densitat del darrer període compositiu del compositor vienès, i manifestant així
tota la fortalesa interna d’una obra en què les constants modulacions i unes
melodies bellíssimes conviuen dins una partitura d’intensa densitat musical.

© Eva Guillamet
Els germans Jussen van interpretar tot el programa –d’una evident complexitat
tècnica– de memòria i van fer fluir la música amb uns resultats que pel seu
poderós magnetisme va recordar el de les germanes Labéque. Aquest instint
quasi camaleònic per poder apropar-se a diferents estètiques mostrant un
segell interpretatiu inequívoc els atorga una personalitat musical distintiva. De
la vehemència romàntica de Schubert van passar a les pinzellades que
Frederic Mompou va realitzar en les Comptines, tres peces breus en què les
sonoritats nues, de ressons impressionistes, amb aquelles harmonies

metàl·liques, subtils i inequívoques del compositor barceloní, van emergir amb
una qualitat expressiva del tot remarcable.
La segona part estava monogràficament dedicada a La consagració de la
primavera,clarament el terreny en què els germans Jussen van deixar anar tot
el seu potencial artístic. Els sons martellejats, les polirítmies, el piano entès
com a instrument percussiu ens va apropar a una versió realment meravellosa
per la seva varietat ingent de matisos, ritmes i colors. Tant en “L’adoració de la
terra” com en “El sacrifici”, les dues parts que integren Le sacre, el magnetisme
venia donat per la precisió impol·luta dels atacs, en les sonoritats que cercaven
aquell primitivisme tan arrelat al ritmes trepidants que ens brollen dins el
salvatgisme que en tants moments emana d’aquesta partitura magistral. La
consagració és una obra ideal per a dos pianistes com Lucas i Arthur Jussen
per mostrar-nos un exhibició de facultats tècniques quant a articulat, rapidesa
inversemblant de tempii atacs plens de precisió, que desgranaven tot el color
que embolcalla aquesta composició. Bravos i més bravos d’un públic que va
viure una versió de Le sacre realment excepcional en les mans de dos artistes
que tenen per davant una llarguíssima i fructífera carrera (i que els ha portat ja
a grans escenaris d’arreu actuant sota batutes de la categoria de Gergiev,
Inbal, Brüggen o Saraste) i que van tornar a l’escenari per oferir dues noves
obres ja fora de programa i agraint així el reconeixement dels assistents.
Imatge destacada: © Eva Guillamet

