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Angelico i l’altra meitat de col·legues seus, dels quals va aprendre o
que es van inspirar en ell, la mostra
té com a peça central l’acabada de
restaurar Anunciació, una pintura
de llum i color extraordinaris que
en els elements formals beu de l’arquitectura del moment. Al seu costat es pot admirar la Verge de la magrana, un quadre del mateix autor
28
Mayo,
2019el 2016. A
que el
Prado
va adquirir

O.J.D.: 100801
va agafar els hàbits a l’orde dominic
Brandon Strehlke, conservador
emèrit del Philadelphia Museum of cap al 1420 per compatibilitzar a
E.G.M.:
553000
Art, va posar èmfasi en el “formi- partir de llavors el seu art i la seva
guer artístic” en què Fra Angelico devoció. “En aquell moment Ghi- estava
23% immers quan va començar
SECCIÓN:
estava treballant en les portes
a bertiCULTURA
pintar –a començaments del segle delbaptisteridelacatedraldeSanta
XV– i quan, ja format com a artista, MaríadelFiore,iBrunelleschi,enla

teca en art del Quattroccento a causadellimitatinterèsquedespertava
quan la col·lecció es va començar a
formar i de les dificultats més grans
per aconseguir obres de l’època
quan, el XIX, aquesta va començar
asermésreconeguda.Aixíhovaexplicar el director del museu, Miguel
Falomir, que d’aquesta manera va
plantejar l’exposició com una oportunitat única. Ho és.

extraordinària. Però, a més d’això,
el repertori del barroc està ple de
referències a la natura, tempestes
com l’exemplar de Marin Marais,
quevaobrirelprograma,olatranslació a l’àmbit representatiu en
l’original obertura de Wassermusik de Telemann.
Però el barroc, com més tard el
romanticismeielmodernisme,ensenyarà, a més d’aquesta essència
naturalingovernableperl’home,la
seva domesticació del terreny propi, com és l’art i el jardí.
I aquí és on es descobreix, des de
l’humanisme renaixentista o
abans, les virtuts del jardí davant el
paisatge natural. I aquí és on ens va
situar el magnífic Delalande en les
sevescortesanesFontainesdeVer-

sailles,totplegatenunaversiósubtil de l’Akademie. Però a aquest repertoriqueespotdelimitaralasala
de concerts hi van afegir la Música
aquàtica de Händel, una partitura
incerta en el seu original, ja que era
meramentcerimonialifestivad’aire lliure i imponent en recursos
instrumentals, i no hi ha una versió
pròpia de l’autor per a concert.
I això fa que en el petit format,
malgrat els esforços positius dels
metallsilapercussió,lasevaessència, sigui més paisatge que jardí. És
a dir, més superficial i cerimonial
que no pas profunda, amb reiteracions, si bé amb bons solistes, amb
bona ornamentació a la corda, musicalitat i color, però amb poc sentit per al petit escenari.

EMILIA GUTIÉRREZ

FRECUENCIA:
Diario
L’AnunciacióPAÍS:
de Fra España
Angelico és la peça central i el ganxo de l’exposició
que el Prado
obre avui
PÁGINAS: 46cremésd’aquestesidelesaltres40
acions del monjo, la pinacoteca exTARIFA: 6900 €
hibeix importants obres de grans
pintors del seu temps com Masac261 iCM²
cio, Masolino oÁREA:
Filippo Lippi,
d’escultors com Donatello o Ghiberti.
El comissari de la mostra, Carl

CRÍTICA DE C L ÀSS I CA

Jardí i paisatge
Palau100
Intèrprets: Akademie für Alte

Musik; Georg Kallweit, concertino

Lloc i data: (23/V)
JORGE DE PERSIA

Aquest sòlid projecte de l’Akademie für Alte Musik ja fa més de
trenta anys que està en escena, un
temps en què ha renovat les interpretacions de la música del barroc,
i la seva qualitat està en algunes de
les figures veteranes, com ara el

primer violoncel o el seu concertino director. Fan música amb respecte al caràcter i l’estil, i aprofundeixen en aquesta necessitat. I, entre altres coses, no exhibeixen la
figura de l’innecessari director
gesticulador d’època romàntica o,
fins i tot, del mateix barroc quan
havia de concertar cors i grups instrumentals. Qui dirigeix el grup és
el concertino, amb la seva pròpia
intencionalitat musical i amb l’excel·lent suport del continu (clavecí, tiorba, violoncel). Però amb tots
aquests aspectes en positiu, em
pregunto què passa quan el resul-

tat del concert és un més. Esclar
que no tot ha de ser excepcional,
però sí que ha de deixar alguna cosa més.
Un aspecte que sí que es va percebre a la primera part del programa, amb peces de Marais, Delalande i Telemann, que ja ens van introduir en el programa, tan ben
comentat: la presència de la natura
i la seva traducció, en la mesura
possible, al so musical.
Sabem que –tret dels canvis de la
segona meitat del segle XX i, potser, una mica abans– els instruments de música són una representació, de vegades una síntesi, de
l’entorn natural. Per exemple, fan
servir cordes de tripa animal i fustesdelmónvegetalenunasimbiosi

7è FESTIVAL JARDINS PEDRALBES
amb
DEL 5 DE JUNY FINS EL 15 DE JULIOL
Mariah Carey, Kraftwerk, Giorgio Moroder, Il Divo, Juanes, Joss Stone, The Beach Boys,
LP, Gipsy Kings, Gilberto Gil, Ana Belén, Izal, Diego El Cigala, Joan Dausà, Roger Hodgson,
Christopher Cross, Corinne Bailey Rae + Jacob Banks, Gary Clark Jr. …i molts més!

Veuràs el que t’agrada!
V
Venda
V
e
d’entrades · Reserves · Descomptes · I molts més avantatges

va i ve.
Quins paral·lelismes veu entre
España
FRECUENCIA:
bufen aires nostàlgics.
Hi ha quiDiario Vostè sempre ha reivindicat el
les dictadures de Franco iPAÍS:
Pinotem
una
tornada
a
aquells
anys seu oncle, Salvador Allende. Ja
chet?
PÁGINAS: 47
O.J.D.: 100801
Erentempsdiferentsenpaïsosdifefoscos.
Què
n’opina?
havia escrit d’ell. Ara ho torna a
TARIFA: 5104 €
E.G.M.: 553000
rents, però hi ha moltes similituds. El mateix. Sento por. Hi ha una tor- fer. Ho tenia pendent?
ÁREA:de
181 CM²
- 16%
CULTURA
Pinochet era un gran admirador
nada
al nacionalisme,SECCIÓN:
al populisme,
La història de la novel·la no és sobre
28
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Franco,
i de Hitler també. No ho al feixisme... L’extrema dreta res- Allende, que allà compleix una fun-
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Compromís
OrquestraSimfònicadelVallès
Intèrprets: Cor de Noies de l’Orfeó

Català
Director: Víctor Pablo Pérez
Lloc i data: Palau de la Música

(25/V)
JORGE DE PERSIA

Fa un parell de mesos, al mateix escenari del Palau i dins el seu cicle
habitual, l’Orquestra del Vallès ens
va presentar una versió molt atractiva d’El carnaval dels animals de
SaintSaëns,ambBrodasBrosenescena i la direcció musical de Rubén
Gimeno. Un encert que va encantar
a nens i adults i que, entre altres coses, em va fer reflexionar. Què hi té
a veure, el món animal, amb la mú-

sica? Doncs molt, i aquesta presentació en va ser una petita mostra. I
les possibilitats de col·laboració
que hi hauriad’haver entre la música i el nostre vilipendiat zoo barceloní per les autoritats municipals. I
aquesta institució també és una
mostra del desorientat tractament
de la cultura.
Tornant a aquesta orquestra,
aquest dissabte he tornat a escoltar
la seva versió de la Simfonia fantàstica de Berlioz, sobretot perquè les
orquestres tenen molt a veure amb
els directors amb qui treballen. I en
aquest cas es tractava de Víctor Pablo Pérez, un mestre reconegut que
s’ha bolcat en aquesta orquestra en
cada temporada. En aquest cas, a
més de la simfonia de Berlioz, es va
interpretar una obertura seva i, encara més interessant, les Lletanies a

la Verge Negra de Poulenc amb el
Cor de Noies de l’Orfeó.
L’Orquestra del Vallès és un organisme que en aquestes ocasions
ensenya el seu potencial i el compromís dels seus músics, amb una
gran feina en general de totes les
seccions.Tinguemencomptequea
més del cicle de concerts desenvolupa –entre d’altres– les seves tasques tan importants al fossat de
l’òpera.
La versió de la Simfonia fantàstica, una de les grans obres del repertori, va començar amb una lectura
amb molta prevenció del director,
seguint al detall el seu desenvolupament, i de mica en mica la seguretat i la musicalitat va anar avançant en Un ball i va anar in crescendo en els dos moviments finals.
Coherència de so, treball eficaç de
l’àmplia secció de metalls i percussió, com també dels solistes de fustes, al costat d’una corda que va sonar amb cohesió i bona expressió.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 4438

TARIFA: 595 €

E.G.M.:

ÁREA: 444 CM² - 48%

SECCIÓN: SABADELL

28 Mayo, 2019

‘Fantàstica’ per
partida doble
Albert Ferrer Flamarich • Barcelona • @albertfflamari1 #OSV #PalauDeLaMúsica

L’Orquestra Simfònica del Vallès va oferir a
Barcelona un dels seus millors concerts d’aquesta
temporada, recreant per primera vegada la
simfonia més coneguda d’Hector Berlioz

MÚSICA

Peces de Berlioz i Poulenc.
Morgancrea (projeccions), Cor de
Noies de l’Orfeó Català, Orquestra
Simfònica del Vallès, Víctor Pablo
Pérez (director)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA //
DISSABTE, 25 DE MAIG DEL 2019

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va oferir el penúltim
concert de la seva temporada al
Palau de la Música amb la interpretació per primer cop de la Simfonia
Fantàstica de Berlioz en les seves
tres dècades i escaig d’activitat.
Ho va fer sota la direcció de
Víctor Pablo Pérez i acompanyada d’un muntatge de diverses pellícules de cinema mut molt ben
trobades, establint un argument
il·lustratiu a càrrec dels estudis
creatius Morgancrea. La idea era
bona però es feia difícil mantenir l’atenció als dos potents focus
principals: el film i la substancial
realització de l’OSV.
De gest auster i finor psicològica, Víctor Pablo Pérez va construir la sonoritat del conjunt amb
una expressió controlada, vigorosa i dotada d’un idiomatisme variat i ric, especialment als dos primers moviments.
Des de les sonoritats greus (realçant diversos passatges de les violes) va guanyar densitat i intensitat en una lectura impetuosa,
elegant i efervescent, mai sobrecarregada i que amorosia possibles excessos decibèlics o efectistes (acords finals de la Marxa
al suplici) i moments cambrístics
(clarinet i pizzicatti de segons violins i violes al tercer moviment).
Tècnicament, la pulcritud i deﬁnició dels matisos dinàmics (forte-piano sobtats), rítmics i d’articulació confegien relleus musicals
amb aquell punt de sensatesa que
feien òbvies les correlacions internes d’una obra mestra.
Per exemple, es va percebre en
la claredat de plans sonors, emmarcats en uns temps puntualment un pèl lents però ferms i coherents a l’especialitat cercada en
la introducció del primer moviment o la reaparició del tema de
l’estimada i la coda del Ball.
Cal destacar la secció de corda, els solos i diàlegs de les fustes

Un moment del concert al Palau de la Música / CEDIDA

La darrera actuació
de l’OSV aquesta
temporada al
Palau de la Música
serà el 8 de juny,
amb la Setena de
Beethoven. El dia
abans, però, la tocaran a Sabadell, a
La Faràndula

El director,
Víctor Pablo
Pérez, va dotar
les peces d’un
idiomatisme
variat i ric

(l’enigmàtic joc d’eco entre l’oboè
fora d’escena i el corn anglès a l’Escena camperola). Més enllà de les
indicacions berliozianes, també la
selecció de baquetes de les timbales en una obra amb encreuament
de braços i ﬁgures rítmiques infreqüents i difícils com els sextets de
l’inici de la Marxa cap al suplici i
globalment pre-mahleriana.
A la primera part, dues obres
breus de patró semblant en la recerca d’ingravidesa, organicitat i
estatisme i onirisme van ser abordades per l’aﬁnat Cor Femení de
l’Orfeó Català, preparat per Buia
Reixach. En particular amb les
Lletanies a la Verge Negra de Poulenc, en què les veus no poden
comptar amb el sosteniment de
l’orquestra –magistral control dinàmic en els pianíssims–.
Un punt de densitat al so de la
coral hauria emocionat. La mort
d’Ofèlia de la suite simfònicocoral
Tristia Op. 18 commemorava els
150 anys de la mort de Berlioz. Ho
recordava el viola Lluís Cabal que
va dirigir unes paraules il·lustrant
el concert.

Cadena Ser- Aquí, amb Josep Cuní
28-5-2019
La periodista Maricel Chavarria ofereix la crònica del concert amb la versió de concert
de l’òpera Einstein on the Beach de Philip Glass, protagonitzada per la cantant
Suzanne Vega, el Collegium Vocale Gent i l’Ictus Ensemble, sota la direcció de
Georges-Elie Octors. El concert va tenir lloc el 27 de maig de 2019 dins el Cicle Philip
Glass (compositor convidat de la temporada 18-19 del Palau).
Enllaç:
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005570405/
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Un multitudinari
'Requiem' de Verdi,
dirigit per Simon
Halsey, aquest
diumenge al Palau
El Nacional
Barcelona. Dilluns, 27 de maig de 2019
1 minut
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/requiem-verdi-concert-participatiu-palaumusica_388648_102.html

El proper diumenge, 2 de juny, a les 17h, a la Sala de
Concerts, el Palau de la Música Catalana acollirà el concert
participatiu dirigit per Simon Halsey al capdavant de quatrecents cantaires, entre els quals l’Orfeó Català (Pablo Larraz,
sotsdirector) i integrants del Cor Jove (Esteve Nabona, director) i
el Cor de Noies de l’Orfeó Català (Buia Reixach i Feixes, directora).
Interpretaran la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi i per primera
vegada estaran acompanyats per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya i els
solistes Iwona Sobotka (soprano), Ruzana Grigorian (mezzosoprano),
David Esteban (tenor) i Carlo Colombara (baix).

Simon Halsey, director artístic dels cors de l’Orfeó Català, repeteix
l’exitosa proposta iniciada el 2017 en la qual convida novament
cantaires d’arreu a assajar i cantar amb els cors de l’Orfeó Català en
una activitat participativa i oberta. Per assolir el repte d’enguany, els
participants assajaran un dia més que en les edicions anteriors, i
durant dos dies estaran sota les ordres de Halsey per ampliar
l’experiència.
Després de l’èxit de les convocatòries anteriors, en què més de quatrecents cantaires es van sumar a les veus dels cors de l’Orfeó Català en un
assaig i concert del Requiem de Mozart i el Carmina Burana l’any
passat, enguany l’Orfeó torna a obrir les portes de la sala modernista.
L’objectiu de la proposta és apropar els cors de l’Orfeó Català i el Palau
de la Música Catalana a cantaires d’arreu. Aquest projecte rep el
patrocini de l’Obra Social “la Caixa”.
El dia 1 de juny, organitzat per Interkultur també s’interpretarà
el Requiem de Verdi però aquesta vegada els cors de l’escenari seran
l’Orfeó Català juntament amb el Rundfunkchor de Berlín, dirigits
també per Simon Halsey.
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Catalunya Ràdio
El matí de Catalunya Ràdio
28-5-2019
Concert Quartet Gerhard (Intèrprets Catalans), en què interpreten una obra de Philip
Glass.
Minut 55:19
Enllaç:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunyaradio-de-06-a-07-h-28052019/audio/1040929/

Catalunya Ràdio
27-5-2018
Concert amb la versió de concert de l’òpera Einstein on the Beach de Philip Glass,
protagonitzada per la cantant Suzanne Vega, el Collegium Vocale Gent i l’Ictus
Ensemble, sota la direcció de Georges-Elie Octors, del 27 de maig de 2019 fins el Cicle
Philip Glass.
El Matí de Catalunya Ràdio, minut 53:45
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunyaradio-de-06-a-07-h-27052019/audio/1040797/

Catalunya Vespre, informatiu, minut 58:45
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-vespre/catalunya-vespre-de-21-a-22h-27052019/audio/1040920/
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