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Les Creus de
Sant Jordi
homenatgen els
presos polítics
a Emoció en donar la Creu de Sant

Jordi als familiars dels presos i exiliats
a Màxim aplaudiment a Open Arms
Redacció
BARCELONA

L’entrega ahir al vespre de
les Creus de Sant Jordi va
ser una de les més emocionants que es recorden, sobretot perquè una de les
distincions es va donar a
l’associació de familiars
dels presos polítics, anomenada Associació Catalana de Drets Civils
(ACDC). Va ser en el moment que els familiars dels
Jordis i dels exdirigents
polítics empresonats o
exiliats van pujar a l’escenari quan tot el públic que
omplia a rebentar el Palau
de la Música es va aixecar

La frase

—————————————————————————————————

“La meva Creu
representa més de dos
milions de persones
que van defensar els
col·legis l’1 d’octubre”
Roger Español
VA PERDRE UN ULL PER LA REPRESSIÓ
POLICIAL L’1 D’OCTUBRE

amb crits de llibertat.
També va ser emocionant
el reconeixement a Òscar
Camps, el català que ha
fundat ProActiva Open
Arms i que està dedicant
tota la seva vida al rescat
dels immigrants que naufraguen al Mediterrani fu-
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Foto de família, ahir amb els premiats amb la Creu de Sant
Jordi 2018 ■ ACN

gint de la misèria i les guerres de l’Àfrica i Síria. Va
ser molt aplaudit i se li va
reconèixer l’esforç, la seva
humanitat i haver fet
avergonyir una Europa
tancada en si mateixa i criminal. Tot el Palau de la
Música es va posar dempeus per aplaudir-lo.
També va rebre la Creu
de Sant Jordi el ninotaire
d’aquesta casa, en Fer, to-

ta la vida dedicada a dibuixar la quotidianitat i els
excessos de la política.
I emotiva va ser, també,
l’entrega de la Creu de
Sant Jordi al jove Roger
Español, que va perdre un
ull defensant un col·legi
electoral l’1 d’octubre. I la
incansable monja Lucía
Caram, sempre al costat
dels més desafavorits i de
Catalunya. ■
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LLIBERT TEIXIDÓ

Foto de família dels guardonats amb les Creus de Sant Jordi amb Torrent, Torra i Borràs

Torra demana “unitat per a la república”
Entre els guardonats aquest any, 31 personalitats i 24 entitats, hi ha l’Associació Catalana
de Drets Civils –que agrupa les famílies dels
polítics presos i a l’estranger– i que va rebre
una ovació quan la portaveu, Meritxell Lluís
–dona de Josep Rull–, va recollir el guardó.
També Lucía Caram, l’escriptor Jordi Sierra i
Fabra, l’historiador Josep Cruanyes, l’exdirectora de la Fundació Miró Rosa Maria
Malet, el músic Roger Español –que va perdre la visió d’un ull per una pilota de goma
l’1-O–, la cooperativa Abacus i l’oenagé catalana d’ajuda a refugiats Proactiva Open Arms.

 El president de la Generalitat, Quim Torra,
va fer ahir una crida a la unitat i va demanar
confiança als partidaris de la independència
per “fer efectiva la república”. El president va
remarcar que és el “compromís” i la “raó de
ser” del nou Govern i on es posaran “els esforços més immediats”. Torra va pronunciar
aquestes paraules en la cerimònia de lliurament de les Creus de Sant Jordi, que es va
celebrar per primera vegada al Palau de la
Música Catalana i en què va estar acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, i la consellera de Cultura, Laura Borràs.
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PREMIATS

Unes Creus marcades
per la repressió i l’1-O
Crònica
ANNA BALLBONA
BARCELONA

és que mai l’entrega
de les Creus de Sant
Jordi va connectar
amb el significat i el
simbolisme de la llegenda del patró de Catalunya. I
d’aquí, amb les turbulències polítiques dels últims mesos. El mandat de
l’1-O, la repressió de l’Estat i l’existència de presos polítics i exiliats van
ocupar el primer pla. L’aplicació del
155 va fer perillar l’entrega de les
Creus, que finalment van poder atorgar el Govern a l’exili i el Govern sortit del 21-D. Així ho va recordar, just
a l’inici, la consellera de Cultura,
Laura Borràs, que va recalcar el caràcter paritari de les distincions.

M

L’acte, amb cert retard per les cues que es van formar fins que van
obrir el Palau de la Música, va tenir
un grapat de moments emotius. Un
va ser quan la dona de Josep Rull,
Meritxell Lluís, com a representant
de l’Associació Catalana pels Drets
Civils, va recollir la distinció. Immediatament els assistents al Palau es
van posar drets, amb crits de “llibertat” i aplaudiments compassats. El
Govern en ple, juntament amb l’expresident Mas i l’expresident del
Parlament Joan Rigol, s’hi van sumar. L’expresident de la Generalitat
José Montilla, al costat de Mas, no va
secundar la proclama i va fer només
els aplaudiments de cortesia. L’altra
gran ovació, amb el públic novament
dret, va ser per a Open Arms. La presentadora Estel Solé no va poder
acabar la lectura del text que explicava el motiu de la distinció.
Trenta personalitats d’àmbits
molt diversos de la cultura i repre-

sentants de 24 entitats van recollir
les més altes distincions de la Generalitat, amb actuacions musicals
i la lectura de textos sobre Sant
Jordi entremig. Dos dels distingits,
la religiosa i activista social sor Lucía Caram i el músic Roger Español
(per la seva defensa de l’1-O, en què
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Quim Torra
saluda Amadeu
Cuito, un
dels premiats.
MANOLO GARCIA

va perdre un ull per l’impacte
d’una bala de goma de la policia espanyola), van parlar en nom dels
guardonats. “Vivim temps difícils,
que ens obliguen a implicar-nos,
que demanen compromís, treballar per la llibertat, la unió, el diàleg...”, va proclamar sor Lucía Caram, que va fer aixecar el públic
quan va agafar-se a l’Evangeli per
demanar que “s’obrin les presons
injustes”. Roger Español va compartir la distinció amb tots els que
l’1-O van defensar els col·legis i va
enviar un prec al Govern: “L’esperit de l’1 d’octubre es basava en la
unió del poble per dur a terme el
referèndum. Ho hem de traslladar
al nivell polític. El poble segueix dient «ni un pas enrere». Si us plau,
feu-nos cas”.
El missatge final del president
de la Generalitat, Quim Torra, va
tenir un to especialment contundent a l’hora de reiterar el compromís “per avançar sense pauses”.
“El camí que hem d’acabar” és “fer
efectiva la república”. I va proclamar que “cal organitzar-nos” per
donar lloc “a un nou empoderament popular” en què “el poble salvi el poble”.e
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MARTA PÉREZ/EFE

L’acte de les
Creus de Sant
Jordi es tenyeix
de groc i crida
per la llibertat
SOR LUCÍA CARAM, ELS

BOMBERS VOLUNTARIS DE
PUIGCERDÀ, LES ADF, LES NITS
MUSICALS DE GUARDIOLA I
ASSUMPCIÓ MALAGARRIGA
REBEN LA DISTINCIÓ  5

Sor Lucía Caram parlant després de rebre la distinció
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LA MÀXIMA DISTINCIÓ  Les Creus de Sant Jordi 2018 van reconèixer, ahir, la monja Lucía Caram, la pedagoga Assumpció Malagarriga, les ADF
amb el manresà Xavier Jovés de president del secretariat, els bombers voluntaris de Puigcerdà i les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà

Unes Creus de Sant Jordi tenyides de groc
Sor Lucía Caram, en nom de la resta de guardonats, demana l’alliberament dels presos polítics en una vetllada reivindicativa
ACN

MARTA PÉREZ/EFE

Sor Lucía Caram saluda Torrent després de rebre la Creu de Sant Jordi

Fotografia de grup de les persones i entitats distingides amb la Creu de Sant Jordi i les autoritats

Redacció
MANRESA

L’activista social argentina establerta a Manresa sor Lucía Caram,
la pedagoga cardonina Assumpció Malagarriga, les ADF, amb el
manresà Xavier Jovés com a president del secretariat; l’Associació
de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà i les Nits
Musicals de Guardiola de Berguedà. Són les personalitats i les entitats de casa nostra que ahir van recollir la Creu de Sant Jordi .
Caram, encarregada de fer l’agraïment en nom de la resta de guardonats, va reclamar la llibertat
dels presos polítics amb un «us
volem a casa, us volem lliures, us
necessitem aquí», alhora que va
fer una crida a construir «una nació més lliure, més democràtica i
més universal» amb valors com el
compromís, la pau i el diàleg.
L’acte, en què el moment polític
del país no va passar per alt en cap
moment -amb llaços grocs a la
vestimenta de diversos guardonats, crits de «llibertat!» quan l’Associació Catalana de Drets Civils
va recollir la distinció, la dedicatòria de la seva creu per part del
músic Roger Español als ferits de
l’-O i un videomissatge del president a l’exili Carles Puigdemontva tenir lloc al Palau de la Música
i va alternar el lliurament de les
creus i els discursos amb actuacions musicals i la lectura de poemes. El van encapçalar el presi-

L’APUNT
Un guardó des del 1981
 La Creu de Sant Jordi, creada el 1981, és un dels màxims
reconeixements de la Generalitat. La distinció reconeix les
persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, han
prestat serveis destacats a
Catalunya. Qualsevol ciutadà,
grup de ciutadans o entitat
pot demanar que s’atorgui
aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica.

dent de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament,
Roger Torrent, i la consellera de
Cultura, Laura Borràs, que va celebrar en el discurs de benvinguda
la paritat de les creus, alhora que
va destacar que «no era normal
que no es lliuressin les màximes
distincions que dona el Govern de
la Generalitat des del  per
l’efecte funest del ».
El president Torra, que va cloure la vetllada, va recordar els polítics empresonats i exiliats dient
que «no ens aturarem fins que ells
siguin lliures i el nostre poble també». Va acabar amb un «per Sant
Jordi, per Catalunya i per la vida».
Tot i que hi va haver més d’un
moment en què l’auditori es va aixecar i va aplaudir dempeus, sens

dubte, una de les ovacions més
sonores va ser la que va rebre
Proactiva Open Arms «per la seva
tasca de rescat i salvament de les
embarcacions de persones refugiades a la mar Egea i al conjunt
de la Mediterrània».
Els premis de casa
Caram va ser distingida pel «seu
compromís amb les persones
més desfavorides com a promotora de la plataforma ciutadana de
solidaritat, creada al convent de
Santa Clara de Manresa». Malagarriga, «per la seva valuosa aportació en el camp de la pedagogia
musical com a mestra i formadora
de formadors» i també «pel disseny i l’organització del Servei
Educatiu de l’Auditori de Barcelona, el qual apropa la música a la
ciutadania, molt especialment als
infants i joves, i ha esdevingut un
referent internacional de gestió
cultural». Les ADF, «per la seva valuosa implicació en la prevenció i
lluita contra els incendis forestals,
duta a terme al llarg de més de
trenta anys de trajectòria». L’Associació de Bombers Voluntaris de
la Generalitat de Puigcerdà, per
«la seva dedicació i compromís
amb la comarca de la Cerdanya»,
amb la qual «demostren l’esperit
solidari que distingeix aquest cos
de salvament», i les Nits Musicals
de Guardiola de Berguedà, perquè, «amb més de mig segle de
trajectòria, ha esdevingut una cita
ineludible per a veïns i estiuejants
de la comarca, des d’un conjunt
emblemàtic del romànic català».
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La distinció per a l’associació de bombers voluntaris de Puigcerdà
MARTA PÉREZ/EFE

Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, va rebre una llarga ovació
MARTA PÉREZ/EFE

Borràs fent-se una ‘selfie’ amb Torrent, Torra i alguns guardonats
EUROPA PRESS

Aspecte del Palau de la Música Catalana, que va acollir la vetllada
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Creus de Sant Jordi per la llibertat
El president de la
Generalitat, Quim Torra, va
lliurar ahir la Creu de Sant
Jordi a 31 personalitats i
24 entitats del país en un
acte celebrat al Palau de la
Música Catalana amb un fort
aire reivindicatiu.
Barcelona
ACN
Torra va proclamar que Catalunya "vol ser lliure" ¡ que per això
caldrà anar "junts". "Per acabar
la feina caldrà preparar-nos i avaluar molt bé els enormes sacrificis que caldrà fer", va vaticinar el
president, abans dirigir-se a tots
els guardonats com a "estímul per
tenir consciència que l'esforç paga
la pena si l'anhel és prou alt". A
més de qui va ser rector de la UdL,

Joan Viñas, entre els guardonats
van destacar la religiosa i activista

FOTO: Pau Cortina (ACN)/Totes les persones i entitats guardonades van posar juntament amb els presidents Torra ¡Torren i la consellera Borràs

Lucia Caram, l'advocat i historiador Josep Cruanyes, el músic Roger Espanyol (que va perdre un ull
per l'impacte d'una bala de goma
l'1-O), Open Arms, Abacus i l'Associació Catalana pels Drets Civils.
Caram va demanar la llibertat
i el retorn "a casa" dels polítics
presos i a l'exili. Español, que va
rebre una de les ovacions més sonores, va donar per fet que la seva
Creu "porta el nom dels 2 milions
de persones que van defensar el
Referèndum". L'expresident Carles
Puigdemont va saludar els guardonats amb un missatge gravat
en vídeo: "La continuïtat històrica
de la Generalitat no ha estat interrompuda malgrat el 155".

FOTO: Marta Pérez (EFE) / Moment 'animat' al final de la cerimònia
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Meritxell Gené i Màrius Torres
La cantautora lleidatana Meritxell Gené va interpretar 'La ciutat
llunyana' de Màrius Torres en la part final de les intervencions
artístiques de la gala que es va desenvolupar al Palau de la Música.
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DIMARTS 24 JULIOL 2018

No faces de la teua ignorància un argument
Joan Fuster

vilaweb.cat

"áiáė³ºáQĘĈÏºĈ³ºĢ»
un clam per la llibertat
dels presos polítics durant
áºĈĄºėĈ³ºqêđEóĄ³Ï

El Suprem reconeix que Espanya
ºĈđ¤ó«áÏÆ³óèĀáÏĄáºĈ
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zóĄĄ³ºèê³ºóêĢóĄ³ºèêºĄėĄÆºêđėêEėêđ³º
qºÆėĄºđđĄĄê³ºáĄºÏĨºèºêđ³ºáĈđĈÄºÏĨÏĈđºĈ

ɫ"đĢóáºèĈɭɉºêđºêĄĈ³ºĀºĄĈóêºĈºĈèêÏÄºĈđºêºê
³ºÄºêĈ³ºáɭºĨÏáÏđ³ºám
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Diàlegs musicals entre
Pérez Cruz i Mezquida
Els músics estrenen el 9 d’agost un nou espectacle
en format de duo de piano i veu al Festival de Peralada
TEXT
XAVI SERRA

“Una injecció de música pura”, deia Sílvia Pérez Cruz per descriure la seva primera col·laboració amb el pianista Marco Mezquida, que s’estrenarà en públic
el 9 d’agost al Festival Castell de Peralada. El concert, en format de duo de piano i veu, té com a únic motor el goig per
tocar i compartir. D’alguna manera serà “el contrari” de l’espectacle Grito pelao, que Pérez Cruz i la bailaora Rocío
Molina van estrenar fa una setmana al
Grec. “Grito pelao té molta forma i molt
concepte, i això és una conversa musical activa entre ell i jo, amb moltes portes obertes –diu la cantant–. Sona molt
al Marco i sona molt a mi, però també
a la suma dels dos”.
Mezquida tampoc dona més pistes
sobre l’estil d’un projecte que no està
basat en un llançament discogràfic. El
repertori no està tancat, però això no els
preocupa. “No sé ni amb quina cançó
començarem –diu el pianista–. L’únic
que sé és que en el moment que ella obri
la boca i digui una paraula o jo li acoloreixi una nota amb una harmonia, això
ens dispararà les neurones i la pell”. Les
paraules “llibertat” i “vertigen” apareixen sovint quan els dos músics parlen
del seu concert. “El que importa és el viatge, no el repertori”, afirma Pérez
Cruz, per a qui les cançons són només
“el vehicle” per trobar el “llenguatge
propi de dos amics que es troben per fer

música”. Concretant una mica: hi haurà temes de Pérez Cruz, versions i potser alguna composició de Mezquida.
“Però la improvisació serà un factor
molt predominant, perquè el desenvolupament de la cançó es farà in situ”,
apunta el pianista.

La generació Esmuc
No havien treballat mai junts, però es
coneixen des de fa anys. Tots dos van estudiar a l’Esmuc, tot i que Mezquida va
aterrar-hi el 2009, quan Cruz hi encarava la recta final. “El primer record que
tinc de la Sílvia és el seu concert de final
de graduació, embarassada de vuit mesos”, rememora. Ella recorda l’admiració amb què els companys de l’escola
parlaven d’un “nou alumne menorquí
que controlava de tot i fins i tot tocava
l’orgue”. La primera jam, gairebé involuntària, es va produir una nit a Gràcia,
envoltats d’amics. “Jo tocava My funny
Valentine en un piano vertical de paret
i vaig començar a sentir una veu que venia de sota del piano –explica Mezquida–. Era la Sílvia, que cantava fluixet. I
vaig fer com si no la sentís”.
La química entre ells dos es va anar
construint al llarg dels anys, des de la
distància i l’admiració, mentre Pérez
Cruz es convertia en la veu més aclamada de la seva generació i el pianista rebia premis com el de l’Associació de
Músics de Jazz de Catalunya, que s’ha

Marco Mezquida i Sílvia Pérez Cruz, ahir al Palau de la Música. FRANCESC MELCION
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endut en quatre ocasions. “De la Sílvia
m’atreu molt la manera com escolta, no
he conegut ningú que escolti així –diu
Mezquida–. La Sílvia està més desperta que la majoria dels músics i això permet una interacció musical real”. Ella
descriu Mezquida com “una persona
connectada amb el present i la música,
valenta, amb un imaginari que no te
l’acabaries mai”. Entre ells no hi ha lluita d’egos. Se saben part d’una mateixa
generació, però el vincle va més enllà.
“Tenim molts amics músics en comú i
els uns formen una mica part dels altres”, diu Pérez Cruz.

La vibració dels primers cops
Si la proposta agafa aires vaporosos és
també perquè els dos músics no volen
remenar gaire l’olla en què s’està cuinant l’espectacle. Mezquida prefereix
conservar “aquella vibració tan intensa” dels primers cops. Després del concert de Peralada no tornaran a actuar
fins al novembre, quan viatjaran a Sevilla i Sandvika (Noruega). Al desembre
aniran a Gijón, la Corunya i Bilbao. Cruz
no pot dissimular les ganes d’actuar
amb Mezquida. “Arriba en el moment
perfecte”, diu. Després de la feinada de
Grito pelao, sense cap disc per presentar, la cantant “necessitava una cosa així”, un proposta amb format humil i
senzill però que, com diu el pianista, té
“un potencial enorme”.◆
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Vív
Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida
uneixen el seu art més lliure a Peralada me
Estrenaran el 9 d’agost una col·laboració sobre un repertori encara per definir

Unaoda

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Coreograf
Dramatúr
Lloc i data

La cantant Sílvia Pérez Cruz i el
pianista Marco Mezquida, dos
dels talents musicals més inqüestionables de la seva generació, han decidit fer coincidir
els seus camins i el seu art per
primera vegada davant el públic
el proper 9 d’agost al Festival
Castell de Peralada. Una trobada excepcional que en paraules
de l’artista empordanesa serà
“una conversa musical amb
moltes portes obertes i molta
llibertat”.
El pianista menorquí –una de
les figures més prolífiques i originals de l’escena musical espanyola, des del jazz fins a l’avantguarda– va confessar ahir en la
presentació del concert al Palau
de la Música barceloní que “el
duo és un tipus de formació humil però de molt potencial” per
afegir a continuació que en un
concert d’aquestes característiques “no és tan important el repertori com la llibertat amb què
l’abordem”. El recital que tindrà lloc a l’Auditori Parc del
Castell serà el primer d’una sèrie que els acostarà també a Sevilla, Gijón, A Coruña, Bilbao i
Noruega a partir del proper
mes de novembre. També hi
haurà una presentació a Barcelona encara per concretar.
Aquesta espera fins d’aquí
uns mesos és normal tractantse de dos músics amb unes
agendes extremadament carregades. En el cas de Sílvia Pérez
Cruz, amb una obra que s’ha pogut degustar a Barcelona fa
pocs dies, el poderós espectacle
titulat Grito pelao juntament
amb Rocío Molina. “Aquesta
unió amb en Marco és el contrari que Grito pelao –va explicar
ahir l’artista de Palafrugell–.
L’espectacle amb Molina té
molta forma, molt concepte, i el
de Mezquida és una injecció de
música pura”. Tot i així, va confessar que està molt satisfeta
per haver “après molt amb
aquesta obra”, perquè es tracta
d’un muntatge (que abaixarà el
teló l’11 d’octubre al Théâtre
National de la Danse-Chaillot

JOAQUIM N

QUIQUE GARCÍA / EFE

Mezquida i Pérez Cruz ahir al Palau de la Música de Barcelona

de París) que li ha permès relacionar-se intensament amb altres arts, com el teatre i la dansa, que sempre li han interessat,
malgrat que va reconèixer que
ara el cos li demana “música
sense explicacions”.
Sobre el que creuen que es
trobarà el públic que vagi a l’estrena de Peralada, Marco Mezquida va ser poc específic, tot i
que va assegurar que el que no
faltarà és “frescor i vibració”, en
una vetllada en què ell creu que
tindrà especial protagonisme la
improvisació. “No serà un concert de jazz o de cançons o de
flamenc, sinó que serà una cosa
diferent de tot això, que pot variar cada dia o que podem variar poc abans de fer-ho”. Per a
Pérez Cruz, aquesta trobada
musical li remet “les antigues
jam” i la va definir com “un primer ball”, amb “l’essència i l’autenticitat de les trobades entre
dos amics que tenen coses per
explicar-se i coses per explicar”.

CRÍTICA DE MÚSICA BARROCA
P.18

“Buscar la
força de la
simplicitat”
Tots dos asseguren que

la seva veritable aspiració
en aquest projecte musical és “buscar la profunditat sense perdre la força
de la simplicitat”. Aquesta
aventura, en el cas de
Pérez Cruz (de la qual
Mezquida va dir que “no
és només la seva meravellosa veu, sinó el seu silenci”), té lloc en un moment
de transició entre la col·laboració amb Rocío Molina i el seu pròxim àlbum.
Ja té repertori preparat,
que ha sonat parcialment
a Grito pelao i en concerts,
però que encara no ha
gravat; l’any que ve l’invertirà a donar-li forma.

Aquesta vaguetat sobre la
matèria primera sonora en què
estan treballant els va empènyer també a no detallar el repertori que més o menys tenen
al cap: segons la cantant,
“n’hem parlat, però pot canviar”, especialment ara que, després de l’estrena de Grito pelao
al festival Grec, es troba “més
calmada” i li poden venir “noves idees”. Amb tot, tots dos van
avançar que hi haurà versions,
temes de Pérez Cruz i, potser,
algun tema del pianista i compositor menorquí, que també va
recordar, que la primera vegada
que va escoltar al seu ara còmplice musical va ser al concert
de graduació que ella va oferir a
l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) el 2009,
“quan estava embarassada de
vuit mesos”, va postil·lar ella.
Des d’aleshores, l’admiració va
ser constant.
VENDA D’ENTRADES A
entradesdevanguardia.com
10 % DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA
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La cantant Sílvia Pérez Cruz i el pianista Marco Mezquida estrenaran el 9 d’agost
al Festival Castell de Peralada un projecte que plantegen com un diàleg obert

Amb total llibertat
La leyenda del tiempo, de
Camarón, al costat de Duquende i sota la direcció de
Chicuelo. Mezquida va actuar a Peralada l’estiu del
2016, acompanyant Alfonso Vilallonga en l’espectacle amb ànima de cabaret J’ai deux amours.

Xavier Castillón
BARCELONA

Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) i Marco
Mezquida
(Menorca,
1987) tenen en comú les
seves ganes de provar coses noves, d’experimentar, de creuar-se amb altres artistes en territoris
insòlits. Així que no resulta estrany que les seves
trajectòries hagin coincidit en un nou projecte en
format de duet, piano i
veu, que s’estrenarà el dijous 9 d’agost al 32è Festival Castell de Peralada (22
h, de 30 a 65 euros). Queden poques entrades a la
venda i, de moment, la tardor vinent Pérez Cruz i
Mezquida visitaran altres
punts de l’Estat espanyol i,
fins i tot, Noruega, però no
Catalunya. La cantant
continuarà la intensa gira
de l’espectacle Grito pelao
amb la ballarina i coreògrafa Rocío Molina –incloses tres dates a París, a
l’octubre–, i l’agenda de
Molina està repleta fins
ben entrat el 2019: amb
MAP (Mezquida, Aurig-

Sílvia Pérez Cruz, entre Marco Mezquida i el director del festival, Oriol Aguilà ■ MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

nac, Prats), amb Chicuelo,
amb Sol Picó, amb Pieris
(Mezquida, Bodilsen, Andersen) i amb altres formacions i combinacions,
també sol.
Segur que no ha estat
fàcil que es trobessin dos

artistes tan ocupats com
Sílvia Pérez Cruz i Mezquida, que ahir van presentar a la premsa el seu
nou projecte al Palau de la
Música Catalana, acompanyats pel director del Festival Castell de Peralada,

P.19

Oriol Aguilà. “Un festival
és el lloc de creació de nous
espectacles, de no quedarse sempre en el mateix
lloc, i la presència de la Sílvia i en Marco ens fan
grans com a festival”, va
dir Aguilà sobre aquesta

estrena absoluta del duet
format per Sílvia Pérez
Cruz i Marco Mezquida.
Sílvia va debutar en el festival empordanès el 2009,
com a veu convidada de
l’espectacle commemoratiu del 30è aniversari de

Decidint el repertori
La cantant i el pianista
han plantejat el seu nou
projecte en comú amb total llibertat: “Encara estem decidint el repertori
de l’espectacle, perquè no
serà tan important el què
com el com. Serà una conversa musical entre els
dos, amb ritmes, emocions i textures molt cohesionades. La naturalesa
del projecte ens permet incloure alguna idea de darrera hora. Ens agrada el
vertigen d’aquest duo que
formem”, van explicar
ahir els músics. Sí que tenen clar que en el repertori conviuran temes d’un i
de l’altre i també versions.
“Sonarà molt a Marco i sonarà molt a Sílvia”, remarquen els protagonistes
d’aquesta nit única. ■
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FESTIVAL DE MÚSICA DE VÉLEZ BLANCO 3 Música, culturas y política en tiempos de Murillo

Paseo musical por los siete
vihuelistas del Renacimiento
● El contratenor Carlos Mena y el músico Manuel Minguillón interpretaron un repertorio didáctico

en el Salón del Triunfo del Castillo de Vélez Blanco que levantó al público de sus butacas

El contratenor sorprendió con los matices de su voz durante todo el concierto.

Fran Murcia VÉLEZ BLANCO

El particular sonido de la vihuela,
interpretada por Manuel Minguillón, comenzó con sus primeras
notas hasta que irrumpió la maravillosa voz del contratenor Carlos
Mena, que dejó en total silencio el
Salón del Triunfo del Castillo que
fue el lugar donde se celebró el
tercer concierto del Festival de
Música Renacentista y Barroca de
Vélez Blanco.
La vita fugge y O celosía de
amanti, de Alonso Mudarra
(1546), fueron las dos primeras
piezas que interpretó el contratenor y ya hacía presagiar la maravilla vocal que se disfrutaría durante todo el programa.
Tras los primeros aplausos,
Minguillón introdujo a los asistentes al concierto que iban a presenciar: “Es música renacentista
del siglo XVI español. Aunque la
polifonía está escrita a cuatro voces, una práctica muy común era
arreglar la música para un contrataron y un vihuelista. Es un
instrumento cortesano, muy cosmopolita. Escucharemos piezas
en castellano, francés… de estilo
profano”.
Posteriormente, prosiguieron
con dos sonetos instrumentales
de creatividad y fantasía, de Enríquez Valderrabano (1552): Soneto benedicto sea il giorno y Soneto. El contratenor fue a introducirse nuevamente en el espectáculo con Gloriar mi poss’io done
y Madonna qual certeza. Con una

técnica exquisita, Mena consiguió abstraer al público con su
voz.
En el paseo por los siete vihuelistas, Minguillón destacó a Luys
Milán (1536) porque fue el “primero que acuñó el término Fantasía en la música con la denominación de Fantasía de Consonancias y Redobles”. Tras la explicación, interpretó de forma instrumental Pavana y Fantasía.
El músico destacó al vihuelista
Miguel de Fuenllana que puso sonido y voz a sus siguientes tres
piezas: “Es mi mas admirado vi-

El vihuelista Manuel
Minguillón fue el
encargado de explicar la
historia de los músicos
huelista. Lo complicado que es
ser invidente en la época actual,
mucho más lo era hace 400-500
años. Además, compuso una
gran antología y fue el único que
hizo una fantasía a seis voces y
también música para guitarra renacentista”. Interpretaron con
voz y vihuela dos piezas italianas, Madonna per voi ardo e Il
bianco e dolce cigno, y una francesa, Tant que vivrai.
Esteban Daza (1576) fue el siguiente compositor que abordaron y Minguillón lo denominó como “el último mohicano de la vi-

huela y el más desconocido. Interpretó de forma instrumental
Fantasía y Fantasía de pasos largos.
Y aunque el concierto se celebró el pasado domingo, dentro
del mes de julio, trajeron al Castillo tres villancicos de Juan Vasquez (1560): Con que la lavare;
En la fuente del rosel; y Si me llaman, a mi llaman.
Tras los villancicos, volvieron a
la música de viruela con Diego
Pisador (1552). “De los siete es el
menos profesional. No consiguió
que nadie comprara su música”,
apuntó Minguillón. Las cuatro
piezas que se interpretaron:
Sparsi sparcium, A quand’a
quand’haveva, O bene mío fa
fammúno favor y Madonna má fa
mi bonna oferta. En esta parte del
concierto, el contrataron pudo
demostrar más matices en su voz,
incluso no faltó algún cacareo
que esbozó las sonrisas en los
asistentes.
Luys de Narváez (1538) es el
músico más conocido de los vihuelistas y formó parte de la de
corte de Felipe II. Interpretaron
una de las más populares, Cuatro
diferencias sobre Guárdame las
Vacas, y una de las más inéditas,
Baxa de contrapunto. Para finalizar el programa, interpretaron
tres composiciones de Juan del
Encina (1468-1529): Una sañosa
porfía, Todos los bienes del mundo
y Levanta Pascual. Para concluir,
realizaron dos bis para terminar
de conquistar a los asistentes.
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Fue un repertorio muy completo de los siete vihuelistas renacentistas.

El público ovacionó al dúo por su exquisitez interpretativa.

El contratenor que ha cantado en
salas y festivales de todo el mundo
El contratenor Carlos Mena nació
en Vitoria-Gasteiz y se forma en
la prestigiosa Schola Cantorum
Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la dirección de sus maestros R. Levitt y R. Jacobs. Realiza
estudios medievales y estudia en
los talleres de ópera. Como solista ha cantado con Ensemble Lausanne, Música Angelica Orhestra
de Los Ángeles, Concerto Italiano, American Bach Soloist, Barro-

ca de Sevilla… lo que lleva a cantar en festivales y salas de todo el
mundo como Auditorio Nacional
de Madrid, Palau de la Música,
Musikverein y Konzerthaus de
Viena… En el ámbito de la ópera
debuta en el Théâtre Royal de la
Monnaie (Bruselas) con La
Rappresentazione de E. Clavieri.
En el 2002 recibe el elogio de la
crítica y el público con Radamisto,
de G. F. Haendel en Salzsburgo.

