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Les imatges de l’estàtua de Jaume Plensa situada davant el Palau de la Música es multipliquen a Instagram

Ai, Carmela!

JOSEP MARIA SERRA
Barcelona

“Veient el que va costar instal∙lar
l’escultura de la Carmela, em va fer
molta ràbia pensar que al setembre
se l’endurien”. Qui parla així és Mi
reia Udina (@lamirekemira a Ins
tagram), veïna del barri de Sant Pe
re i documentalista a BTV. “Quan
em vaig assabentar que no es que
daria al barri –afegeix–, vaig parlar
amb veïns meus i tots pensaven que
s’havia de quedar. Aleshores vaig
començar a recollir signatures a
través de la plataforma Change.org
amb el següent argument: ‘Barcelo
na no té cap escultura recent de
Jaume Plensa. El Palau de la Músi
ca ha col∙locat l’escultura Carmela
al carrer Sant Pere més Alt de ma
nera temporal, la retiraran el 18 de
setembre. L’indret és molt adient i
està aixecant molta expectació i
atenció per part dels barcelonins.
Per això demanem que no es retiri i
s’hi quedi permanentment’”. A
més, continua la Mireia, “amb la
Gessamí, de la Llibreria del Palau,
hem fet una mena d’octavetes per
als turistes que li pregunten de qui
és, ja que no té rètol”.
La Mireia no està sola defensant
la Carmela. Ni al barri ni a Insta
gram. En pocs dies aquesta xarxa
social ha vist com s’hi publicaven
nombrosesfotografiesdelaCarme
la,l’esculturaquehihaalcarrer,pe
rò també de les altres tres que s’han
instal∙lat en diferents espais de l’in
terior del Palau. Totes quatre for
men part d’una exposició dedicada

@lamirekemira

@mik3mur

@jordiplay

@phacus
a Jaume Plensa que cerca el diàleg
de l’arquitectura modernista del
Palau amb l’art. A l’exterior hi ha la
Carmela (2015), de ferro fos i 4,5
metres d’altura, i la sala Lluís Millet
acull les escultures de bronze San
na’s dream i Rui Rui’s dream, de 2 m
d’altura,obresdel’any2014,ialfoy
er, Silent music III, escultura d’acer
inoxidable pintat i pedres de mar
bre, obres que es podran visitar fins
al 16 de maig.
Els instagramers que han publi
cat fotos d’aquestes escultures co
incideixenal’horad’explicarlesse
ves sensacions: “L’escultura de la
Carmela transmet serenitat i pau”,
diu Jesús Hernández (@kirtse a
Instagram),icontinua,“encontem
plarla et fa sentir bé, i per això crec
que agrada a tothom”. Un altre ins

@kirtse

@rossanabre
tagramer, Cesc Camí (@phacus a
Instagram), fotògraf i dissenyador,
considera que “l’art al carrer sem
pre és benvingut, i una obra com
aquesta és un autèntic luxe per a la
ciutat”.Camícoincideixamblama
joria d’instagramers consultats, “la
Carmela s’hauria de quedar on és”.
Rossana Bressan (@rossanabre a
Instagram)ésitalianaifadeguiatu
rística a Barcelona on viu des de fa
30 anys. Com que va tot el dia
amunt i avall aprofita per fer fotos
de la ciutat i publicarles a Insta
gram. A la imatge de la Carmela que
ha publicat hi apareix un japonès
interactuant amb l’escultura. Ros
sana destaca que “la primera vega
da que la vaig veure va ser arribant
pel carrer del Palau de la Música, i
és una imatge lateral ben curiosa”.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

@lamirekemira

Les escultures
de Plensa
a Instagram. Tot

@RETRTISTA

i que Carmela, vista
des de tots els
angles, és la triom
fadora en aquesta
xarxa social, també
s’hi publiquen
imatges de les
escultures situades
a l’interior del
Palau, com aquesta
Silent music III.

A Miquel Mora (@mik3mur a Ins
tagram) el que li agrada és jugar
amb els filtres per crear una imatge
molt diferent de la realitat, “com
que la cara és plana i això és difícil
mostrarho –diu– m’he centrat en
la textura”. Per la seva banda, Jordi
Play (@jordiplay a Instagram) ha
cercat una original imatge zenital
des de dalt del Palau de la Música.
María José (@retrtista a Insta
gram) ha publicat la foto de Silent
music III tot i que diu que no li agra
da. En canvi, la Carmela li sembla
“absolutament impactant”, tant,
que no n’ha publicat cap foto “per
què –diu– no he estat capaç de fer
ne cap que em resulti diferent”.
Tot sembla indicar que la relació
entre la Carmela i els barcelonins
ha estat un amor a primera vista.c
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HerasCasado i Rinaldo Alessandrini,
apostes de L’Auditori per al 20162017
El conseller Vila anuncia un increment “important” de l’aportació del Govern

oferint concerts semblants a d’al
tres que ja han tingut èxit en altres
sales de la ciutat; això sí, a un millor
preu en taquilla.
Entre el que sí que seran debuts a
Barcelona aquesta pròxima tempo
rada que ara s’anuncia cal destacar
Le Concert Spirituel, amb el seu di
rector titular Hervé Niquet, que ce
lebrarà el Festival Purcell. O el cla
vicèmbal de nova generació Jean
Rondeau, una autèntica sensació a
França que tocarà el Zell que hi ha
al Museu de la Música. Tot això en
l’apartat d’Antiga, en el qual Savall
inclou tres concerts, i en què sona
ran també les veus ja conegudes de
The Sixteen. L’Accademia del Pia
cere de Fahmi Alqhai oferirà també
en aquest apartat el curiós projecte
que combina barroc i dansa con
temporània (la de la companyia An

l’Accademia del Piacere
combinarà el seu
barroc amb la dansa
contemporània de la
companyia Antonio Ruz

La companyia de dansa contemporània Antonio Ruz i l’Accademia del Piacere en la fantasia escènica À l’espagnole
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Més de 300 projectes i concerts;
més connexió entre els diversos ci
cles programats; més atenció al pú
blicquearribadelarestadelterrito
ri; l’aposta redoblada pel servei
educatiu, que aquest cop inclourà
dos concerts més, un de dedicat a
les músiques que envoltaven Picas
so i un altre amb posada en escena
de La Cubana...
L’Auditori planta cara amb tota
mena d’iniciatives –la més radical i
encoratjadora, el 50% de descomp
te que ofereix a menors de 35 anys
en tota la seva oferta–. Però pel que
fa a grans noms, la seva aposta per a
la temporada 201617 es concreta
en una colla: Pablo HerasCasado
torna a Barcelona amb la Freibur
ger Barochorchester i a la violinista
IsabelleFaust–artistestotsellspro
lixos al Palau de la Música– per
aquestavegadatancarseagravarel
Concert per a violí de Mendelssohn.
I, per celebrar el 450è aniversari de
Monteverdi es programarà aquell
L’Orfeoquevagravarjafaunadèca
da Rinaldo Alessandrini amb el
Concerto Italiano i que és una ver

sió imprescindible per a col∙leccio
nistes (per sort, la repetició es dis
tanciarà en el temps: Gardiner no
tocarà aquesta mateixa obra al Pa
lau fins al 2018, tot i que sí que farà Il
retorno d’Ulisse in patria).
Més enllà d’aquest Gardiner con
traAlessandriniquepodriaresultar
curiós en una ciutat com Barcelona,
atacada d’una febre per la música
antiga, el cert és que la reiteració de
noms i repertoris no està solucionat
ni de bon tros a la capital. I això que
la ciutat anhela convertirse en pol
d’atracció musical per al públic eu
ropeu, com es va posar de manifest
en la recent presentació davant la
premsa internacional de Barcelona
Obertura. Allà, els periodistes es
trangers van afirmar que coneixien
bé el Liceu i el Palau però en canvi
no sabien res de L’Auditori. Que
potser no es distingeix prou com a
projecte públic?
De mitjans no n’hi falten: depen
dredelparaiguadel’Ajuntament(la
més sanejada de les nostres admi
nistracions) li ha permès trampejar
la crisi dignament, i ara el conseller
Santi Vila anuncia un increment
“important” de l’aportació de la Ge
neralitat, que de moment puja a 4,7

L'AUDITORI

Els talents
emergents tindran
el seu festival
]La programació de

Pablo HerasCasado

L'AUDITORI

milions: no arriba a una quarta part
dels 21 que la sala té pressupostats
aquest2016.Noobstantaixò,laseva
no és una programació de risc, com
es podria esperar d’un equipament
públic.Enrealitat,devegadesacaba

L’Auditori, que firma
Robert Brufau, inclou
una novetat per a la
201617: l’Emergents
Barcelona Music Festi
val, que pretén posar en
valor el nou talent. Del
18 al 23 d’abril passaran
per L’Auditori joves
reconeguts amb impor
tants premis. “Al matí hi
haurà activitats pedagò
giques, a la tarda con
certs de clàssica i a la nit
jazz amb talents cata
lans”, apunta Brufau.
L’inaugurarà la Jove
Orquestra Nacional de
Catalunya, que presenta
rà un dels talents més
polifacètics del moment,
el multiinstrumentista
rus Serguei Malov.

tonio Ruz) titulat À l’espagnole i que
està inspirat en la moda espanyola
que va arrelar a França al segle
XVIII.
L’inici de l’apartat de cambra po
dria ser impactant, amb el projecte
Brahms Piano Quartet, que uneix
quatre artistes amb projecció inter
nacional com són Josep Colomé,
JoaquínRiquelme,DavidApellániz
i Enrique Bagaría. Hi haurà, a més,
la sempre esperada actuació del
Quartet Casals (tocaran els sextets
de Brahms amb el quartet Belcea) i
debutarà a L’Auditori el Jerusalem
Quartet, mentre que el Diotima farà
un concert centrat en la música
contemporània de Haas.
Quant a solistes, a més del pianis
ta Daniil Trifonov, que porta Iber
camera –igual que la resta de con
certs que s’inclouen en el cicle Or
questres
Internacionals
a
L’Auditori i que es va anunciar fa
unes setmanes–, actuarà Miklós
Perény, llegenda viva del violoncel
que va tenir de mestre Pau Casals. I
l’extraordinària violinista Alina
Ibragimova torna després del de
butarfaunparelld’anys,presentant
l’enregistrament de les sonates
d’Ysaÿe, aquí en contrast amb les de
Bach.
El cicle Sampler Sèries inclourà 9
encàrrecs i 10 estrenes absolutes
–no es deu haver convertit en un
gueto de la música contemporània,
aquest cicle?– i, entre la resta de
propostes, valgui apuntar l’home
natge a David Bowie que planegen
les coreògrafes de Les Filles Föllern
i el guitarrista Adirà Plana. Nao Al
bet reinventarà Words & Music de
Becket amb música de Feldman.c
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Difícil d’explicar
mana de l’OBC. L’obra Imatges
d’un món efìmer, pràcticament
estrena, de Josep Maria Guix, per
Intèrprets:
Serguei
Khatxatrian,
a gran orquestra, que, fidel a
PALAU DE
LA MUSICA
CATALANA

OBC

al començament i al final de
l’obra, amb 15 minuts que passen
d’una manera molt grata, amb
una cuidada selecció de la per
cussió, especialment en la
gamma de gongs, campana sin
gular i altres en conjunció amb
l’harmonia.
Un altre dels elements a desta

vela musicalitat en funció d’aires
armenis, però la resta és de con
cepció vulgar. És una pena, ja
que, com bé em va comentar dies
enrere Josep Soler, es podrien
haver recordat els 70 anys de l’es
trena a Barcelona del Concert per
a violí d’Alban Berg, el 1936.
Una altra oportunitat perduda,

l’arpa solista de l’orquestra, o el
clarinet, però la resta, un fraseig
quadrangulat, sense respiració,
amb passatges a tall de xaranga
en els metalls, mentre que el so
ha de circular i s’ha d’expressar
amb agilitat i a distància del terra.
Al marge d’errors en solistes, en
mig d’una orquestra irreconeixi

