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Palau 100 recupera ‘Einstein on the
beach’ amb Suzanne Vega entre les veus
Dudamel obre i tanca el cicle amb la Mahler Chamber i la Filharmònica de Munic
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Einstein on the beach, la mítica òpera de Philip Glass que va dissenyar i
va dirigir Robert Wilson, es veurà la
temporada vinent a Palau 100 en
qualitat de concert extraordinari.
El projecte que ha impulsat l’Ictus
Ensemble amb el Collegium Vocale
Gent té entre les veus solistes Suzanne Vega, l’autora de la no menys
mítica cançó Luka, en què donava
veu a un nen maltractat.
Passen coses a Palau 100. Gustavo Dudamel no farà dos concerts la
2018-2019 com estava anunciat, sinó tres, cosa que confirma el seu
compromís amb la sala. De fet, obrirà el cicle i el tancarà. Al setembre
farà amb la Mahler Chamber la
Quarta de Brahms i la Quarta de
Mahlerendiesconsecutius,ialjuny
vindrà amblaFilharmònicadeMunic interpretant la Segona de Mahler(Resurrecció),alcostatdel’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau.

I com ja es va dir quan es va anunciar el nou Barcelona Obertura
Spring Festival, Valery Guérguiev
dirigirà per primer cop l’Orfeó Català –amb l’orquestra del Mariiinski– a Aleksandr Nevski, una cantata
que aquest cor coneix bé. I Daniil
Trífonov serà el solista estrella amb

L’autora de l’èxit ‘Luka’
donarà veu a un dels
personatges d’aquesta
òpera de Glass que
es farà en concert
el Concert núm. 3 de Rakhmàninov.
A més, els del Mariinski coincidiran en el cicle amb la segona gran
orquestradelasevaciutat,laSimfònica de Sant Petersburg, dirigida
per Iuri Temirkànov, que farà un
festival Txaikovski: la Cinquena
Simfonia i el Concert per a piano

núm. 1, amb Behzod Abduraimov
de solista.
I hihaurà dues òperes més al programa. Cecilia Bartoli serà la Cenerentola, el paper rossinià pel qual la
mezzosoprano passarà a la història.
La diva arriba amb el seu flamant
conjunt Les Musiciens du Prince,

que ha aconseguit que li financi el
Principat de Mònaco. D’altra banda, John Eliot Gardiner torna a
Händel amb Semele, una òpera que
va gravar el 1982, però sacrificant
uns 45 minuts de música. Ara planeja fer-la íntegra amb el seu sempre impecable cor Monteverdi.

Dos espanyols de gira amb Bartók
El director d’orquestra

Pablo Heras-Casado i el pianista Javier Perianes van
iniciar ahir al Palau de la
Música, amb la Filharmònica
de Munic, la gira espanyola
de presentació del seu nou
CD dedicat a Béla Bartók, que
ha editat Harmonia Mundi.
“Fa temps que en Javier i jo
som artistes d’aquest segell
en paral·lel, i els vam proposar fer alguna cosa junts”, va

explicar el mestre granadí.
“D’altra banda, després de set
anys dirigint la de Munic, puc
dir que tinc una relació especial amb aquesta orquestra. I,
finalment, Bartók era una
declaració d’intencions per
dir que avui dia l’escena musical espanyola és més oberta
i internacional”. El CD conté
el Concert per a orquestra i el
Concert núm. 3 per a piano del
compositor hongarès.

ELS IMPERDIBLES

Gustavo Dudamel obre i tanca
el cicle amb la Mahler
Chamber Orchestra i la
Münchner Philharmoniker
(18 i 19/IX/18 - 27/VI/19)
Cecilia Bartoli amb La Cenerentola de Rossini (25/X)
Thomas Hengelbrock & Balthasar Neumann Chor und
Ensemble amb el Rèquiem
de Mozart (28/I/2019)

Cecilia Bartoli, Murray
Perahia, Renée
Fleming, Guérguiev
i Gardiner, entre les
estrelles del cicle

Valeri Guérguiev & Daniil
Trífonov amb l’Orquestra
del Mariïnski & Orfeó Català
(12/III/2019)
Simfònica de Sant Petersburg
dirigida per Temirkànov
amb un festival Txaikovski
(9/V/2019)
Sir John Eliot Gardiner &
Monteverdi Choir a Semele
de Händel (24/IV/2019)
Suzanne Vega & Collegium
Vocale Gent amb Einstein
on the beach de Philip Glass
(4/VI/2019)

Però tornem a la ja llegendària
peça que Philip Glass va compondre el 1975 i que es pot considerar
un objecte sonor sense identificar:
gairebé quatre hores de música minimalista, repetitiva, obstinada, durant les quals el públic pot entrar i
sortir de la sala a plaer, ja que l’argument és inexistent. Einstein on the
beach va trencar al seu dia amb els
tòpics i es va convertir en un clàssic
de què tothom ha sentit parlar, però
gairebé ningú no ha vist. L’estrena
al Liceu, allà sí com a espectacle escenificat, va tenir lloc el 1992.
Però fer una versió en concert no
presenta grans problemes atès l’estatisme de les posades en escena de
Wilson. Del que sí que es prescindirà, lògicament, és del ballet de Lucinda Childs, ja que la coreògrafa es
vauniraGlassiWilsonenunadeles
aventures avantguardistes més arriscadesdelNovaYorkdelssetanta.
Que, de fet, es va estrenar a Avinyó.
“Aquests ballets tenien lloc durant l’intermezzo, de manera que es
feien més llargs o més curts, a plaer.
Nosaltreselsescurçarem”,vaexplicar ahir Víctor Garcia de Gomar, director artístic del Palau. Pel que fa a
la presència de Suzanne Vega, és un
exotisme que se li va ocórrer al mateix Ictus Ensemble, que li ha proposatqueparticipientotalagiraeuropea del projecte. Vega està convidada a fer un dels pocs papers de
l’obra, però el protagonisme vocal
recau en el cor –el de Philippe Herreweghe–, que s’encarrega del recitatiu de números, amb aquella
constància metòdica i aquella rítmica tan complexa de Glass.
Sens dubte és una peça amb què
Palau 100 es garanteix un públic de
modernitat. El pressupost del cicle,
plat fort de la temporada, ronda els
1,7 milions d’euros, dels quals 1,5
s’esperen recuperar en taquilla, segons Joan Oller, director del Palau.
La resta del cicle el completa

Cecilia Bartoli cantarà La Cenerentola i la cantautora Suzanne Vega participarà a Einstein on the beach

l’Akademie für Alte Musik Berlin,
amb la Música aquàtica de Händel.
També Händel portarà el violinista
Daniel Hope, bon amic de Simon
Halsey, el director de l’Orfeó. Hope
s’encarregarà del Messies de desembre amb l’Orquestra de Cambra
de Zuric, de què és titular. I atenció
a les dues estrelles que faran recitals: el pianista Murray Perahia i la
soprano Renée Fleming.
Per cert, l’horari dels concerts
s’avança mitja hora. Serà a les 20 h,
gairebé a l’europea.

C R Í T I CA D EM Ú S I CA CL ÀS S I CA

Sentir-ho o no sentir-ho
OBC
Intèrprets: Maria João Pires
i Ignasi Cambra, pianos
Director: Kazuschi Ono
Lloc i data: L’Auditori
(9-11/II/2018)

ex machina, de Ferran Cruixent
(Barcelona, 1976); després el
Concert a dos pianos núm. 10 de
Mozart, en el qual, amb la gran
Maria João Pires, va tocar el jove
Ignasi Cambra. En aquest sentit,
un bon criteri de programació,
perquè no hi ha millor gest de
futur que donar lloc a la jove
generació que treballa amb il·lu-

litat, com també el dels joves instrumentistes que busquen un
lloc en un medi altament comercialitzat. Tots dos, Cruixent i
Cambra, s’ho mereixen perquè
hi ha molta feina darrere les seves propostes.
El Concert per a dos pianos entre Pires i el seu deixeble va posar en evidència, a més de la ductilitat expressiva d’Ignasi Cambra, el valor de saber escoltar. I el
seu món es nodreix d’aquest
aprenentatge que fa amb gran
sensibilitat i bona tècnica. Re-

tar el que sortia de mans del
mestre i, més que amb la partitura, anava a la classe amb aquesta
altra dimensió. I saber aprehendre el que és el so, el fraseig, els
matisos de Pires, és un gran patrimoni. De fet, eren dos mons:
Pires-Cambra, un Mozart tocat
amb naturalitat, valorant els diàlegs en una versió que va merèixer els molts aplaudiments, i
l’orquestra amb un director que
quadricula i no entén el teixit
mozartià.
També amb la Simfonia núm. 1,

tecs del timbal inicial no poden
sonar tant, la frase inicial
d’aquesta Simfonia és un dels
exemples de tensió més subtils i
això s’ha d’escoltar i sentir; hi ha
un ritme intern que aquest director sembla que no percep, i
els canvis de tempo ajuden a
alimentar la tensió i no a abatre
el discurs. Desigual també el
sostenuto de l’andante, amb errors i tot; i en el temps final els
solistes de l’OBC –una bona
orquestra, sens dubte, que domina bé la corda– van aportar la

13 Febrero, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 72662

TARIFA: 17666 €

E.G.M.: 457000

ÁREA: 734 CM² - 69%

SECCIÓN: ESPECTACULOS

espectacles

DIMARTS
13 DE FEBRER DEL 2018

GETTY IMAGES / ANDRÉS IGLESIAS

PROGRAMACIÓ PER AL 2018-2019

i dees

Palau 100 es
posa al dia amb
Philip Glass
3La seva polèmica òpera ‘Einstein on

the beach’ brilla en la nova temporada
MARTA CERVERA
BARCELONA

L

a música contemporània no
abunda en la programació
de Palau 100. Per això, la presència d’Einstein on the beach,
òpera de Philip Glass (Baltimore,
1937) que permet entrar i sortir de la
sala durant la representació, és un
gran pas per a la temporada estrella
del Palau de la Música que coordina
Víctor García de Gomar.
Aquesta peça, fora d’abonament,
va commocionar en la seva estrena a
Avinyó el 1976 amb un audaç muntatge dissenyat per Bob Wilson i les
seves cinc hores ininterrompudes de
música aliena als paràmetres tradicionals de l’òpera. Estrenada al Liceu el
1992, arribarà al Palau en una versió

«Volem comptar cada
any almenys amb un
compositor que no
hi hagi estat abans»,
destaca Joan Oller
concert dirigida per Georg-Elie Octor, especialista en repertori contemporani, i interpretada per l’Ictus Ensemble, la cantant pop Suzanne Vega
i el Collegium Vocale Gent. «Volem
comptar cada any almenys amb un
compositor que no hagi estat a Palau
100», va destacar Joan Oller, director
general de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, que ahir, en la
presentació de la temporada 20182019 de Palau 100, va avançar que hi
haurà més música contemporània.
Imatges d’un món efímer, de Josep
Maria Guix (Reus, 1967), que Josep
Pons dirigirà amb la Simfònica del
Liceu en un programa que també
inclourà l’Amor brujo de Manuel de
Falla i La consagració de la primavera
d’Ígor Stravinski, completen el capítol més innovador del repertori.
Palau 100 acostuma a portar grans formacions i artistes internacionals. L’aclamat director veneçolà Gustavo Dudamel
actuarà per partida triple. Obrirà la
temporada els dies 18 i 19 de setembre amb la Mahler Chamber Orchestra, a la qual dirigirà en la Quarta simfonia de Johannes Brahms i la Quarta
de Gustav Mahler (fora d’abonament). I acomiadarà el cicle el 27 de
maig dirigint la Filharmònica de
TRIPLET DE DUDAMEL /

Munic amb una altra obra del compositor austríac, la Simfonia núm. 2
Resurrecció, amb les veus de l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau.
I encara hi haurà més Mahler, perquè la seva Simfonia número 3 s’escoltarà interpretada per la Jugendorchester Gustav Mahler a les ordres de Jonathan Nott (14 de març).
Les veus sempre han ocupat un capítol important en el cicle. La soprano Renée Fleming oferirà un recital
amb obres de Brahms i Schubert (5 de
febrer), i la mezzo Cecilia Bartoli cantarà per primera vegada òpera a l’auditori modernista. La reina de la coloratura protagonitzarà La Cenerentola,
de Gioachino Rossini (25 d’octubre),
en versió concert juntament amb Edgardo Rocha, Alessandro Corbelli i
Carlos Chausson amb Les Musiciens
du Prince, conjunt d’instruments antics impulsat per la cantant amb el
suport d’Albert de Mònaco i la seva
germana Carolina.

XAVIER

Bru de Sala

O creient
o filòsofs

¿C
33 L’aclamat mestre veneçolà Gustavo Dudamel.

33 La ‘mezzosoprano’ italiana Cecilia Bartoli.

DECCA

JOAN CORTADELLAS

‘EL MESSIES’ I ‘RÈQUIEM’ / Semele, una òpe-

ra de Georg Friedrich Händel pròxima a l’oratori, s’escoltarà en versió íntegra dirigida per John Eliot Gardiner
al capdavant del Monteverdi Choir i
els English Baroque Soloists (24
d’abril). L’oratori més famós d’aquest
compositor, El Messies, tornarà per
Nadal amb Daniel Hope al capdavant
de l’Orquestra de Cambra de Zuric i el
Cor de Cambra. I l’emotiu Rèquiem de
Wolfgang Amadeus Mozart permetrà disfrutar del Cor i Ensemble Balthasar Neumann, dirigits per Thomas
Hengelbrock (28 de gener).
A l’anunciat concert de Valery
Gergiev i l’Orquestra del Mariinski
amb el jove pianista Daniil Trifonov,
amb obres de Serguei Rakhmàninov
i Serguei Prokófiev (12 de març), s’hi
ha de sumar un altre concert cent per
cent rus: un festival Txaikovski amb
la Simfònica de Sant Petersburg que
dirigeix Iuri Termikanov i que servirà de presentació del pianista uzbek
Behzod Abduraimov. Un recital de
piano del nord-americà Murray Perahia i un concert al voltant de la Música
aquàtica de Händel a càrrec de l’Akademie für Alte Musik de Berlín (23 de
maig) completen el cicle.
A partir del 2018-2019, l’horari de
tots els concerts organitzats per la
Fundació Orfeó-Palau s’avança mitja hora (començaran a les 20.00 hores). Les renovacions d’abonaments
comencen avui; els nous abonaments
i les entrades individuals es podran
adquirir des del 23 d’abril. H

33 El director d’orquestra britànic John Eliot Gardiner.

33 La cantant de pop nord-americana Suzanne Vega.

ARXIU

om
lòs
vet
no
maduresa intel·lect
grafia imprescindib
el hàndicap de part
per imaginàries con
de mercat. No es refi
comparteix el princ
losofia és primer pe
després per als filòso
la poesia és per als
música per als músi
Així com la missi
sia, segons Paul Valé
un sentit més pur a
la tribu, ampliar i d
contorns i perfecci
ressonàncies, la fil
carrega, com consta
Nietzsche, de transit
intuïció a la verbalitz
racional. O això o tra
Del volum Filos
bros) sobresurten d

El llibre ‘Filo
reuneix nou
pensadors en
maduresa inte

que no renuncien
ció especulativa ni
la temptació d’adr
gentils. Anna Pagès
cula a gran alçada
goixa de l’oblit i l
creadora del postob
Rius, que presenta u
dida lliçó sobre fem
tèria. Brilla al seu c
dagació sobre la fra
Joan Vergés, que no
desta com sembla.
Cap de les altres
racions desmereix
Ferran Sáez, que
lum amb un assaig
sòfic– sobre la natur
letiana (ser o no ser)
ra catalana, ni el se
de viatge intel·lectu
onalment descregu
Luri. Francesc Torra
sisteix en la seva ide
fia homeopàtica a l’a
hom, revela una ve
demostra una vegad
i tot el més ruc, si
pot arribar a ser fil
ta, o atleta, encara
cisament olímpic).
dels encara creient
nyen Xavier Antich, q
transmetre la inefa
de l’esperança en el
goña Román, a favo
tat dels comitès d’è
Castiñeira eleva el
un càntic ben sentit
tat col·lectiva. H
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Els 15 concerts
de la temporada
● Gustavo Dudamel &

Mahler Chamber
Orchestra
La ‘Quarta’ de Brahms
18 de setembre del 2018

● Gustavo Dudamel &

Mahler Chamber
Orchestra
La ‘Quarta’ de Mahler
19 de setembre del 2018

● Cecilia Bartoli

‘La Cenerentola’, de Rossini
25 d’octubre del 2018

● Murray Perahia

Programa per determinar
8 de novembre del 2018

● Orquestra de Cambra de

Zuric & Daniel Hope
‘El Messies’, de Händel
13 de desembre del 2018

● Balthasar Neumann Chor

und Ensemble & Thomas
Hengelbrock
‘Rèquiem’, de Mozart
28 de gener del 2019

Dudamel durant un assaig dels concerts de la integral de Beethoven de l’any passat al Palau de la Música. CÈLIA ATSET

Gustavo Dudamel obrirà la
temporada 2018-19 de Palau 100
El director veneçolà també tancarà el cicle el 27 de juny de l’any que ve

● Renée Fleming

Programa per determinar
5 de febrer del 2019

● Orquestra del Mariïnski &

Valeri Guérguiev & Daniil
Trifonov & Orfeó Català
‘Aleksandr Nevski’, de Prokófiev, i ‘Concert per a piano núm.
3’, de Rakhmàninov
12 de març del 2019

● Gustav Mahler

Jugendorchester &
Jonathan Nott
La ‘Tercera’ de Mahler

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Händel i Mahler són els compositors protagonistes de la temporada 2018-19 del cicle Palau 100 del
Palau de la Música, que inaugurarà Gustavo Dudamel amb dos concerts amb la Mahler Chamber Orchestra els dies 18 i 19 de setembre.
Fins a tres simfonies de Mahler (la
Quarta, la Tercera i la Segona) sonaran al llarg d’un cicle que també
tancarà Dudamel el 27 de juny de
l’any que ve amb la Münchner Philharmoniker, l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau. De Händel, a
més del Messies, que aquesta vegada interpretarà l’Orquestra de
Cambra de Zuric sota la direcció del
violinista Daniel Hope, es podrà
sentir la versió íntegra en format
concert de l’òpera Semele, a càrrec
del Monteverdi Choir dirigit per
John Eliot Gardiner, i també Water
music dins del programa de música aquàtica de l’Akademie für Alte
Musik Berlin, “el Ferrari de la música antiga”, segons el director artístic adjunt del Palau de la Música,
Víctor García de Gomar.
Tot plegat seran quinze concerts, tretze dels quals dins de
l’abonament i dos d’extraordinaris:
el de la Quarta de Mahler de Dudamel (el 19 de setembre) i el de l’Ictus Ensembe i el Collegium Vocale
Gent, que el 4 d’abril del 2019 abordaran l’obra Einstein on the beach,
de Philip Glass, “un objecte sonor

no identificat, per no dir-li òpera”,
tal com la descriu García de Gomar.
Una de les particularitats d’aquesta Einstein on the beach dirigida per
George-Elie Octors és la presència
de la cantautora Suzanne Vega com
a cantant. “La tria és del mateix Ictus Ensemble, i Vega forma part del
repartiment de la gira”, precisa
García de Gomar. Aprofitant la interpretació de l’obra de Glass, el Palau de la Música també programarà
altres concerts al voltant del compositor nord-americà l’abril del
2019 que es faran públics quan es
presentin la resta de cicles de la
temporada. Aleshores també es farà oficial que Josep Maria Guix serà el compositor resident del Palau
de la Música. De moment ja ha
transcendit que dins del cicle Palau
100 l’Orquestra del Liceu interpretarà Imatges d’un món efímer, de
Guix, dins d’un programa amb Falla (El amor brujo) i Stravinsky (La
consagració de la primavera).
Sant Petersburg i el Mariïnski

Grans orquestres russes com la
Simfònica de Sant Petersburg i la
del Teatre Mariïnski, pianistes com
Daniil Trifonov i Murray Perahia i
cantants com Cecilia Bartoli i Renée Fleming destaquen en una programació que té un pressupost
d’1,67 milions d’euros (1,5 es preveuen recuperar amb abonaments i
taquilla) i que el director general
del Palau de la Música, Joan Oller,
defensa a partir de dos eixos: “La
recerca de l’excel·lència amb refe-

Òpera
Cecila Bartoli
interpretarà
en versió
concert ‘La
Cenerentola’
de Rossini
Philip Glass
La cantant
Suzanne
Vega
participarà a
‘Einstein on
the beach’

rents internacionals i més presència dels cors de la casa”. És a dir, el
que defineix l’etapa d’Oller al Palau. Pel que fa als cors, seran presents a la cantata Aleksandr Nevski amb l’orquestra del Mariïnski dirigida per Valeri Guérguiev i la Segona de Mahler que farà Dudamel.
“Busquem que els intèrprets més
coneguts portin les obres menys conegudes, i que els intèrprets menys
coneguts portin les obres més conegudes”, explica Oller sobre el cicle
Palau 100. Tanmateix, en aquesta
temporada hi ha sobretot domini
del gran repertori (Mahler, Brahms,
Schubert, Mozart, Txaikovski), encara que sense Beethoven després
d’uns anys d’hegemonia de les obres
del compositor alemany. Potser el
programa que combina millor l’excel·lència coneguda amb el descobriment és el del Balthasar Neuman
Chor und Ensemble sota la direcció
de Thomas Hengelbrock, que a més
del Rèquiem de Mozart interpretarà la Missa non sine quare (1689) de
Johann Caspar von Kerll el 28 de
gener. El barroc també serà protagonista el 24 d’abril del 2019 amb
John Eliot Gardiner, que dirigirà
l’òpera Semele de Händel sense els
talls de la versió que ell mateix va
enregistrar el 1982. No serà l’única
òpera (no escenificada, esclar)
d’aquest Palau 100, perquè Cecilia
Bartoli cantarà La Cenerentola de
Rossini el 25 d’octubre. “Volíem que
la Bartoli tornés amb una cosa més
gruixuda, que no fes un recital amb
piano variat”, diu Oller.e

14 de març del 2019

● Orquestra Simfònica

del Liceu & Josep Pons
‘La consagració de la primavera’, de Stravinsky
19 de març del 2019

● Monteverdi Choir &

John Eliot Gardiner
‘Semele’, de Händel
24 d’abril del 2019

● Orquestra Simfònica de

Sant Petersburg & Yuri
Temirkanov
Festival Txaikovski
9 de maig del 2019

● Akademie für Alte Musik

Berlin
‘Water music’, de Händel
23 de maig del 2019

● Suzanne Vega & Collegium

Vocale Gent
‘Einstein on the beach’,
de Philip Glass
4 de juny del 2019

● Gustavo Dudamel &

Müncher Philharmoniker
& Orfeó Català & Cor
de Cambra
La ‘Segona’ de Mahler
27 de juny del 2019
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Dudamel, Bartoli, Gardiner i Gergiev, caps de cartell del nou Palau
100, que programa l’òpera ‘Einstein on the beach’, de Philip Glass

Qüestió d’equilibri
Valèria Gaillard
BARCELONA

“Busquem l’equilibri dins
l’excel·lència entre músics
coneguts i d’altres que no
ho són tant però que són
molt bons.” Joan Oller, director general del Palau de
la Música Catalana, resumia així el criteri amb el
qual han configurat la nova temporada de Palau
100, que oferirà quinze
concerts del setembre al
juny de l’any vinent. Un
dels directors més estimats de la casa, Gustavo
Dudamel, torna per obrir
la temporada amb dos
concerts al capdavant de
la Mahler Chamber Orquestra
(Quarta
de
Brahms), i la tancarà el juny amb la Müncher Philharmoniker i la Segona de
Mahler.
Un altre eix de la temporada és la centralitat dels
cors, i per això vindran alguns dels més prestigiosos:
el Monteverdi Choir, amb
la versió íntegra en concert
de l’òpera oratori Semele,
de Händel, dirigida per Sir
Eliot Gardiner; el Balthasar Neumann Choir und
Ensemble, amb el Rèquiem de Mozart, i finalment el Collegium Vocal
Gent, que interpretarà per
primer cop “una obra cabdal de la modernitat”, en
paraules de Víctor Garcia
de Gomar, director artístic
adjunt, com és Einstein on
the Beach, de Philippe
Glass. A més, hi participarà

La cantautora Suzane Vega cantarà a l’òpera ‘Einstein on the beach’, de Philipp Glass ■ EL PUNT AVUI

Els concerts es
faran a les
20.00 h del
vespre per
europeïtzar
els horaris

la cantautora Suzane Vega. “Aquest segurament és
un dels plats més singulars
de la temporada i més que

d’òpera s’ha de parlar d’objecte sonor no identificat
per la seva singularitat”,
deia tot fent broma el director.
La mezzosoprano Cecilia Bartoli, que sempre ha
aconseguit un èxit clamorós en cada concert seu al
Palau, vindrà a l’octubre,
aquest cop acompanyada
de la seva nova formació,
Les Musiciens du Prince,
per cantar el paper principal de l’òpera La Cenerentola, de Rossini, que es veurà en versió concert. Pel
que fa al director Valery

Gergiev, dirigirà per primer cop l’Orfeó Català en
un programa integrat per
obres de Prokófiev –Cantata Alexandr Nevski– i
Rakhmaninov –el Concert
per a piano núm. 3.–, “tot
un mite perquè representa
un desafiament per a qualsevol pianista”, assenyala
De Gomar. En aquest cas,
afrontarà el desafiament
“l’artista estel·lar emergent del piano” Daniil Trifonov.
Altres dates interessants de la programació
són la visita de la soprano

René Fleming (febrer del
2019) i de l’Orquestra Simfònica de Sant Petersburg
dirigida pel titular Yuri Temirkanov (maig 2019). Josep Pons dirigirà l’Orquestra del Liceu (març del
2019) amb La consagració de la primavera i també
una obra de qui serà el compositor resident, J.M. Guix.
Una de les grans novetats de la temporada, que
està pressupostada en
1.679.800 euros, és que els
concerts passaran a fer-se
a les 20.00 h per europeïtzar horaris. ■
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Mdsica.
El cicloestrelladelPalau
dela Mfisica
presenta
unatemporada
2018-19
queincluye
tresconciertos
delc~lebre
batutavenezolano

DUDAMEL,DUDAMELY
DUDAMEL
EN PALAU100
P0RA. M. D. BARCELONA
Si no te gusta la sopa,pues
tomasopa. Y si amasa
GustavoDudamel,Palau
100te lo ofrecepor partida
itriple! E1batuta venezolano
ser/t el gran protagonista
de la temporada2018-19
del ciclo estrella del Palau
de la MfisicaCatalana, que
le dedicar~itres de los 15

conciertos programados,
los dos de aperturay el de
cierre.
E1 ciclo darer comienzo
conuna doblecita, los dias
18 y 19 de septiembre,en la
que Dudamely la Mahler
ChamberOrchestra
interpretarfin la Cuarta
sinfonfa de Bramsy la

Eldirector
venezolano
Gustavo
Dudamel.

Quintade Schubertel
primerdia, y la Cuartade
Mahlery la Tercerade
Schubert,el segundo.
Nuevemesesdespu~s, el
mfisicovolver/t al podiodel
Palau,ahoraal frente de la
Filarm6nica de Munich
para despedirel curso con
la Sinfonia n~mero2 de
Mahler.
Entre una y otra cita
habr/~propuestastan
interesantes comola 6pera
de Philip GlassEinsteinon
the Beach,que interpretar/~
el CollegiumVocaleGent
con la cantautora Suzanne
Vegacomosolista, o la
actuaci6n de ValeryGergiev
y la Orquestadel Teatre
Mariinskiqueofrecer/~nla

cantata AleksandrNevski
de Prok6fiev-parala cual
contargtnconlas vocesdel
Orfe6Catalfi- y el
imposible Conciertopara
pianonf~m.3 de
Rachm~ininov,
con Daniil
Trifonovcomosolista.
CeciliaBartoli, que
cantargt La Cenerentola,de
Rossini; Ren6eFleming;el
pianista MurrayPerahia;
JohnEliot Gardiner.que
dirigir~i Semele,deHfindely
la Sinf6nicade San
Petersburgo,con Yuri
Temirkanov
al frente,
figuran tambi6nen un ciclo
que, comonovedad,
adelantar~tel inicio de
todos sus conciertos alas
20 horas.

Atenas, entre otros.
Los comisarios destacan algunas de
las joyas de este recorrido musical. El
sarcófago de Iula Tyrrania, decorado
con instrumentos, es único. La tumba
de esta bella joven, muerta a los veinte
años, muestra dos bodegones de instru-
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Temporada estelar de «Palau 100»

Dudamel, Bartoli y Gergiev en la
nueva lluvia de estrellas del Palau
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD BARCELONA

Un año más «Palau100», el ciclo estrella del barcelonés Palau de la Música
Catalana, contará con algunos de los
nombres más importantes del actual
panorama internacional. En los 15 conciertos que conforman el próximo curso destaca la participación de Gustavo
Dudamel, Cecilia Bartoli, Murray Perahia, Renée Fleming, Valery Gergiev, John
Eliot Gardiner o Yuri Temirkanov, a
quienes se unen conjuntos instrumentales de referencia y, por supuesto, los
coros de la casa.
Dudamel levantará el telón en septiembre con dos conciertos dirigiendo
a la Mahler Chamber Orchestra y la
«Cuarta Sinfonía» de Brahms y la «Cuarta» de Brahms (18 y 19/IX), temporada
que él mismo despedirá en junio del
próximo año ante los München Philharmoniker, el Orfeón Catalán y el Coro

de Cámara del Palau con la «Segunda
Sinfonía» de Mahler.
Una de las novedades del próximo
«Palau 100» es la inclusión de dos óperas en versión de concierto, «La Cenerentola» de Rossini (25/X), con Cecilia
Bartoli en el papel protagonista junto
a sus Musiciens du Prince –un conjunto monegasco que gestiona ella misma– y al tenor Edgardo Rocha y los barítonos Alessandro Corbelli y Carlos
Chausson, y «Einstein on the beach»,
de Philip Glass (4/VI), con el Collegium
Vocale Gent, el Ictus Ensemble y la cantante Suzanne Vega, tres horas y media sin pausas de música minimalista
durante la cual el público puede salir y
entrar de la sala.
Siempre en el ámbito vocal, regresará al Palau la soprano Renée Fleming
(5/II), esta vez con un recital con obras
de Brahms y Schubert, como también

Cecilia Bartoli

EFE

el director ruso Valery Gergiev, el Orfeó Català y la orquesta del Mariinsky
de San Petersburgo con la cantata «Alexandr Nevsky» (12/III). «El Mesías» de
Händel se escuchará con el Cor de Cambra del Palau dirigido por Daniel Hope
(13/XII), el «Requiem» de Mozart contará con Thomas Hengelbrock y los Balthasar Neumann Chor und Ensemble
(28/I), el oratorio «Semele» de Händel
llegará semiescenificado por el Coro
Monteverdi y los English Baroque Soloists dirigidos por John Eliot Gardiner
(24/IV) y la «Tercera» de Mahler con los
coros del Orfeó Català y las directrices
de Jonathan Nott (14/III).
El pianista Murray Perahia (8/XI) ha
de confirmar el programa que ofrecerá en su recital, mientras que Yuri Temirkanov apuesta por una velada dedicada íntegramente a Chaikovsky (9/V)
dirigiendo a la Sinfónica de San Petersburgo. Completan la oferta la Simfònica del Liceu con Josep Pons en el podio
y «La consagración de la primavera»
de Stravinsky y «El amor brujo» de Falla en los atriles (19/III), y la «Water Music» de Händel en versión de la Akademie für Alte Musik Berlin (23/III).
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CR|TICA DE MOSICAC SSlCA

P6ker de classics
Rbquiem
de Mozart
CorJovedeI’O~fe6Catal~.Orquestra
Slnff~nlcadel Vall~s(OSV).Estave
Nabona,
director.AriaPuche,
soprano. EJlsenda
Arqulmbau,
mezzoscprano.DavidHermtndez,
tenonMarc
PuJol,baix. Obres:Bach:Concertde
Brandenburg
ndm.2 en FamajorBWV
1047Heenpei:
"Tudel ciel ministro
eIletto"deII triomfodel Tempo
e del
Disanganno.
Haydn:Concertper e
trompeta
i orquestra
enMi bemollmajor Hob.VII:I Mozart:R~quiem
enre
menor,K. 626
Palaudela M,~slca
Cata|ana,
dlssabte, 10/11/20~8.
Blancoi Nabona,al concert
ALBERTFERRER FLAMARICH
mbun pie quasi absolut, I’OSVva oferir un programade
"c]~sicos populares" que asseguravaI’exit gr&cies a tres factors. Primer: escoltar hits de la histeria de la
mdsica. Segon: I’assistencia
i roflcialitat respirable quart
una secci6 de I’Orfeo Catale
actua en un programa simfbnic. I, per dltim, el toc atractiu
que innegablement sap donar
la Simfbnicadel Valles als formats tradicionals de concert.
En aquest sentit cal destacar la supressi6 dels ndmeros
musicals fntegrament elaborats per S0ssmayrsense cap
incfs directe de Mozart (Sanc"" tus, Hosannai Benedictus) en
el seu Requiemi la inclusi6
d’alguns instruments d’epoca
en
el 2Concert
de Brandenburg
n6m.
de Bach.

A

Un concerto grosso en qu~
part del concertino (viol["
- oboe) quedavaofegada en els
moviments dels extrems per
la trompeta (no per excessos
dinemics) i pel ripieno en uns
tempsegils portats per Esteve
Nabona, que cercaven la

Unalectura
convincent en
conjunt perb amb
caigudes de tensi5
tricitat [ un continuummusical
virtuos~stic perb que ofegaven
la claradat textural i de color
del conjunt.
Que[comque va repetir-se
en el Requiemen la polifonia
del cor i en la relaci6 d’aquest
ambI’orquestra (violins poc
audibles en les fugues), en una
lectura que paradoxalmentva
anar de menysa rues en I’execuci6 i de m~sa menysen el
plantejament. M~satent ala
massevocal -excepte en puntuals indicacions de gradaci5
de so a I’orquestra-, el titular
del Cor jove de I’Orfe5 Catale,
va optar per una lectura convincent en conjunt perb arab

caigudes de tensi5 i atenciS;
un molt declamat Tuba mirum
i dotant de dramatismei forge
del Kyrie, DiesIrae, el Lacrimosa i el Communio.
Quartet solista, correcte del
qual, la soprano Aria Puche
havia ofert l’~ria da capo "Tu
del ciel ministro elletto" (de
I’oratori no indicat al programa
de meII trionfo del Tempo
e del
Disanganno) amb obliger de
viol[ i una secci6 central ben
contrastada i milior frasejada
quela resta.
La trompeta de Haydn
Conegutper~) menysinterpreter del sospitabie, el Concert
per a trompeta de Haydn va
set brindat pel solista principal de I’Orquesta Nacional
de EspaRa, Manuel Blan¢o,
i una OSVben aparellada en
els punts de confrontaci6 i di~leg ambpuntuals tocs arrauxats al darrar moviment.Per a
I’an~.cdota quedael soroll de
vehicles en maniobresa I’exterior del recinte en el passat~e
de major silenci: la cadencia
de rAIlegroinicial.
Blanco tendeix a la moderaci6 i un tractament poc exhibi¢ionista en favor de matisos,
la ¢antabilitat i la nul.la estridencia. El segon moviment
i el bis, el main themede la
pel.l[cula CinemaParadiso, ho
van deixar clef: ben articular
en fraseig i ornamentacions,
c~lids mezzoforte, atacs naturals i pulcres. NOobatant, els
descensos a[ registres greu
van ser circumstancialment
perfectibles.
Asos de gesti6
Per cert, sorpr~n la capacitat
de I’OSV per convocarsolistes
de qualitat i projecci5 comla
de Manuel Blanco -en substituci(~ de I’internacional Reinhold Friedrich- ambresu]tats
artrstics
que generalment
acompleixen les expectatives
o les superen, mentre a I’altra seu simfbnica de la ciutat
grans nomsarab catxets superiors cauen en un tedi que
parlen m~sde rutina i as~psia
que ambici5 de futur ¯
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Preparativos del programa con Valentín Sánchez dirigiendo los conjuntos de estudiantes.

La Orquesta Barroca de
Sevilla se rodea de jóvenes
en su ‘Réquiem’ de Mozart
● El Lope de Vega

acoge hoy el estreno
de un programa con
entradas agotadas
desde hace meses
Redacción SEVILLA

El Teatro Lope de Vega de Sevilla
ofrece hoy a partir de las 20:30 el
esperado Réquiem de Wolfgang
Amadeus Mozart que la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) ha
incluido en su temporada de
abono en la capital andaluza, un
evento para el que hace meses se
agotaron todas las entradas y
que mañana se repetirá en el Auditorio Rafael de León de Tomares para dar cabida a la alta de-

Intérpretes de este ‘Réquiem’ que se repite mañana en el Auditorio de Tomares.

manda. Este Réquiem incorpora
un año más el proyecto pedagógico de la OBS, la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, que afronta su reto más ambicioso hasta la
fecha con esta obra fundamental

del repertorio que subirá al escenario del Lope de Vega a un total
de 127 músicos, entre instrumentistas y cantantes.
La Joven Orquesta Barroca de
Sevilla, continuando con una

iniciativa ya emprendida la pasada temporada, se une a la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, creada hace unos años bajo la
iniciativa de Valentín Sánchez,
profesor de la asignatura, miembro de la OBS y director de la Joven Orquesta. Otras entidades
de la escena sevillana servirán
para completar el conjunto: el
coro de la Sociedad Musical de
Sevilla y el grupo vocal Vandalia
del que forma parte la soprano y
profesora de la Universidad de
Sevilla Rocío de Frutos.
El encargado de la dirección
musical será Martin Schmidt, formado en los Conservatorios Superiores de Freiburg (Alemania)
y Frankfurt, donde estudió las especialidades de Dirección de Orquesta y Dirección de Coro. En los
inicios profesionales de Schmitdt
fue especialmente relevante su
trabajo con el coro y la orquesta
de cámara de Essen-Werden, fundados por él en 1979, con los que
realizó numerosos conciertos en
Alemania y en el extranjero. Su
repertorio comprendía tanto literatura a capella como oratorios
de casi todos los géneros y estilos,
desde el renacimiento hasta la
época actual.
Desde 1991 hasta 1994 dirigió
el coro de la ciudad de Bochum y
desde 1993 hasta 2010 el Neuer
Basler Kammerchor. Empezó su
actividad pedagógica en 1977 como profesor encargado de dirección coral en el Conservatorio Superior de Freiburg. En España,
Schmidt imparte desde hace años
cursos de dirección y su presencia
es habitual en el Festival de Música Antigua de Daroca. Ha sido director invitado en formaciones
como el Orfeó Català de Barcelona y el Coro de la Comunidad de
Madrid, entre otros.
Como parte de las actividades
que viene desarrollando la Barroca para potenciar la asistencia a
sus espectáculos del público joven,
los integrantes de Vandalia visitaron ayer el IES Fernando de Herrera, cuyos alumnos pudieron asistir
anoche al ensayo general.
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a broma de Tabarnia no ha
sido entendida ni por sus
propios entusiastas. No hay
nada peor que intentar contar un chiste que ni tú mismo has
entendido. Algo así le ha pasado a
Jenaro Castro, director de Informe Semanal, que este sábado nos
deleitó con un presunto reportaje
sobre la region inventada, con la
intención de demostrar que la idea
podría ir más allá de la broma,
aunque ni el propio Boadella no
parecía tomarse demasiado en serio la cuestión. Me supo mal por Jenaro, quien nos lo había presentado con toda solemnidad y misterio,
bajo el título de Tabarnia: ¿una
broma muy en serio?. Seis testimo-

UNATELEMÁSHUMANA
Gustavo Clemente @GUSTAVOCLEMENT

INFORME SEMANAL, NI HUMOR NI RIGOR
nios favorables a la idea y uno contrario respondieron a la cuota habitual en este tipo de reportajes
torticeros. En este caso, nada nuevo aportó, dado que todo ya estaba dicho desde hacía cinco semanas. Las mismas que lleva TV3 sin
hacer mención al asunto, ni siquiera el día de la presentación de la
bufonada, lo cual también me pareció equivocado.
Ahora, solo queda que Informe

Semanal cambie su nombre y deje
de insultar a su impecable legado
de cuatro décadas. El programa del
sábado no fue un ataque al independentismo, sino al rigor, al sentido del humor y al buen gusto.
Quizá, yo tampoco he pillado el
chiste de Tabarnia. Pero ya puestos, me arriesgo a su interpretación. Tal vez sea una cosa y lo mismo tomarse en serio Tabarnia y la
independencia conforme la deﬁen-

de Puigdemont. Es decir, un absurdo. Sencillamente, Tabarnia no es
una opinión, sino una genialidad.
Un delirio, como si la tuna irrumpiera en el Palau de la Música durante el concierto de Sant Esteve. Si
Jenaro Castro hubiera asistido hace
años a alguna obra de Boadella,
donde se recogía la metáfora surrealista de Cataluña con la trilogía
de Pujol, Pla y Dalí, quizá hubiera
entendido que, en Tabarnia, Boadella no hace sino admitir que sus
propios personajes le han sobrepasado, de forma que en su penultima representación ya solo le queda
codearse con ellos, entre iguales.
Castro hubiera podido entender
que la misma Tabarnia que él pro-

«Ahora, solo queda que
‘Informe Semanal’ cambie
su nombre y deje de
insultar a su impecable
legado de cuatro décadas»

mociona como algo serio, es la que
sirve de vacuna contra los esbirros
de un bando y de otro, que solo
pretenden crear odio. Como la basura de su reportaje, indigna de un
espacio tan honorable como lo fue
Informe Semanal.

TV3 – Telenotícies Migdia
12-2-2018
La presentació de la temporada 2018-19 de Palau 100 obre la secció de cultura del
TN.
A partir del minut 32:17.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia12022018/video/5729533/

TV3 – Telenotícies Vespre cap de setmana
11-2-2018
La notícia del concert Carmina Burana participatiu obre la secció de cultura. Amb
Orfeó Català Cor Jove, Cor de Noies, Cor Mitjans de l’Orfeó Català, Percussions de
Barcelona, solistes vocals (Serena Sáenz Molinero, Beñat Egiarte i Toni Marsol) i més
de 450 cantaires, sota la direcció de Simon Halsey. Cicle la Casa dels Cants.
Minut 38:37
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-cap-de-setmanavespre-11022018/video/5729168/

