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Clásica

Verdi a todo trapo
REQUIEM DE VERDI PARTICIPATIVO

Música: G. Verdi. Intérpretes: I.
Sobotka, A. Rehlis, L. Boldizsar, F.
Crespo. Orfeó Català, Orq.
Sinfónica de Barcelona. Simon
Halsey, dirección. Fecha: 2 de
junio. Lugar: Palau de la Música
Catalana, Barcelona.
PEP GORGORI

Desde que empezaron a implantarse en Barcelona los conciertos participativos, éstos se han ido consolidando como una tradición irrenunciable no solamente en la capital,
sino en varias ciudades catalanas
más. Hoy son varias las iniciativas
que beben de la tradición coral y, además, hay varios centenares de personas que no conciben pasar un solo
año sin formar parte de alguna de
ellas. Hasta el punto que, cuando La
Caixa dejó de financiar El Mesías que
tenía lugar cada Navidad muchos de
los cantantes habituales se llegaron
a establecer por su cuenta para mantener viva esa costumbre.
El pasado fin de semana la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) dejó su sede
habitual del Auditorio para volver
por un fin de semana al Palau de la
Música para, en colaboración con los
coros del Orfeó Català, formar parte de la versión participativa del Requiem de Verdi.
El célebre compositor volcó en
esta obra toda su sabiduría como
creador de óperas, al punto que en
muchos pasajes resulta difícil saber
si se está escuchando una misa o si
estamos ante uno de sus dramas en
versión de concierto. El caso es que
para el coro reservó algunas de las
partes más espectaculares, con lo
que tiene todo el sentido del mundo
programarlo para que lo interpreten
cuatrocientos cantantes, como fue
el caso, apoyado en unas formaciones tan solventes como las mencionadas. El resultado fue espectacular
para los oyentes: pocas veces se puede escuchar Verdi con tantos decibelios de potencia.
Fue excelsa la labor de Halsey, capaz de lidiar con los cantantes desperdigados por toda la sala y lograr
resultados de una precisión que resulta fascinante. Solamente en algún momento calculó mal los equilibrios de fuerzas entre la orquesta
y los coros, llegando a taparlos de
forma puntual.
Los solistas vocales defendieron
bien sus respectivos papeles, sobreponiéndose a toda la masa orquestal y coral. Eso sí, sorprende una vez
más la escasa presencia de cantantes nacionales. Cuesta creer que seamos capaces de encontrar a cuatrocientas personas para montar el coro
participativo pero tengamos que
echar mano de los de fuera para asumir las partes solistas.

El día que Eugenio T
el curso de la filosof
∑ Su primer libro cumple
cincuenta años con una
nueva edición a cargo
de Galaxia Gutenberg
INÉS MARTÍN RODRIGO
MADRID

El año 1969 fue muy importante para
Eugenio Trías (1942-2013), decisivo. En
esos doce meses, mientras los jóvenes
franceses trataban de asimilar el fracaso de una revolución que nunca fue
tal y en Estados Unidos seguían sumidos en la resaca lisérgica, él vivió tres
momentos que le condicionaron en lo
sucesivo: la muerte de su padre, el nacimiento de su primogénito y la publicación de su primer libro, «La filosofía
y su sombra». Aunque no siempre pesa,
el tiempo siempre pasa, y de todo aquello hace ya medio siglo. Una fecha simbólica que dos de los responsables del
legado del pensador, su hijo, David Trías,
y su viuda, Elena Rojas, han querido celebrar recuperando esa primera obra
que tanto supuso –para él y para la filosofía– en una nueva edición a cargo
de Galaxia Gutenberg, que ayer presentaron en la biblioteca que lleva su nombre en el madrileño Parque del Retiro.
«Mi padre era un gran filósofo que
escribía muy bien, y aquel libro fue un
acontecimiento, empezó esa nueva etapa de la filosofía española, que hasta
entonces había estado oscurecida», recordó Trías. A su lado, Rosa Regàs asentía con complicidad. La escritora, que
siempre mantuvo una estrecha amistad con Trías, fue su primera editora,
la responsable de que «La filosofía y su
sombra» viera la luz en Seix Barral. «Eugenio vertía sobre mí cantidad de cosas que yo sólo entendía al cabo de mucho tiempo. Me llevaba a un mundo distinto, me hacía volar mucho más alto»,
evocó Regàs. Pero, entonces, a ella le
«dio la manía» de dedicarse a la lógica
matemática y él siguió pensando –y ha-

Eugenio Trías, en una ima

blando, y eso que aún Règa
«no tenía el truco de sabe
de qué hablaba»–, por lo que
sus destinos profesionale
se separaron, aunque siguie
ron viéndose. Poco tiempo
después, Règas empezó a tra
bajar en la editorial Seix Ba
rral y cuando supo que su
amigo «tenía un libro» –has
ta ese momento, «publica
un libro era algo que les pa
saba a los demás, como la
muerte»– no dudó en presen
társelo a Carlos Barral, «uno
de los editores más abierto
que he conocido». Lo que
más le preocupaba a Regà
era la portada original de
yos «garabatos» fueron pe
por los dos amigos, aunqu
ponerlos en la cubierta fue d
nalmente, se decidió. «Carl
garabatos, se lo llevó y al ca
o diez días me dijo que lo
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Camera Musicae s’aboca a
Beethoven en la
temporada 2019-2020
VALÈRIA GAILLARD ❊ BARCELONA

Un so rodó, sense arestes, mediterrani, que primi el fraseig per damunt de la força i, sobretot, que
transmeti emoció. Això és el que busquen els 81
músics que integren Camera Musicae, una orquestra privada que ha presentat la seva vuitena temporada, Temps d’emocions, al Palau de la Música
Catalana. “Volem que el públic no quedi indiferent,
posar-los la pell de gallina”, explica Tomàs Grau,
director artístic de la formació. I per això han ideat deu programes (del 27 d’octubre al 26 de maig
del 2020) que inclouen grans concerts simfònics,
començant per la Simfonia núm. 1 Tità, de Mahler,
que obrirà la temporada ni més ni menys que amb
el concertino del Concertgebouw, Liviu Prunaru.
Seguiran altres fites com ara el Concert per a piano i orquestra núm. 1 de Txaikovski (26 de gener), o bé les simfonies quarta i cinquena de
Beethoven, un compositor que acapararà el protagonisme arran de la commemoració, el 2020,
dels 250 anys del seu naixement. Com a cirereta
del pastís, un doble programa amb la integral dels
seus concerts per a piano i orquestra (25 i 26 de
maig) amb un dels millors especialistes beethovenians del moment, Paul Lewis, molt estimat pel
públic del Palau.
Camera Musicae abordarà també un concert poc
habitual en les sales de música: la Serenata per a
tenor, trompa i orquestra, op. 31 de B. Britten, amb
el “fantàstic tenor i amant de Barcelona” Mark
Padmore. “Li vam proposar de venir i va dir que sí
a la primera!”, comentava el director en roda de
premsa. Tampoc hi faltarà el viol·loncelista de moda Gautier Capuçon, amb les Variacions rococó de
Txaikovsky (24 de novembre), o bé el pianista Alexei Volodin, que interpretarà l’opulent Concert per
a piano i orquestra núm. 2, op. 83, de Brahms, en
un programa que inclou la “joia del simfonisme català”, Scherzo de Lionor o la filla del marxant,
d’Eduard Toldrà.
Camera Musicae “mira cap al futur”, en paraules
d’Oller, amb la seguretat que els dona el fet d’haver triplicat el públic l’actual temporada. I això que
només disposen d’un 19% d’ajuts públics (de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona)
per a un pressupost d’un milió d’euros. “L’orquestra està sonant millor que mai i necessitaríem més
suport de les institucions per poder-li donar l’impuls definitiu”. A banda del Palau, on presentarà la
seva vuitena temporada estable, Camera Musicae
també actua a altres poblacions catalanes i espanyoles, com ara Tarragona, Lleida i Bilbao. “L’orquestra va fent el seu camí”, afirmen.e

El violinista Liviu Prunaru serà el protagonista de
la sessió inaugural. CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM
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Irene Mas
Soprano. La cantante mallorquina viaja en quince días a Seúl junto a Jordi Savall y La Capella Reial de Catalunya
para entonar el ‘Dixit dominus’ de Handel. En octubre debutará en el Palau de la Música en Barcelona gracias
al ciclo ‘El Primer Palau’ y en noviembre llevará a Helsinki la música del compositor ‘artanenc’ Antoni Lliteres

La soprano mallorquina Irene Mas posa junto al Teatre Principal, donde esta temporada ha participado en ‘L’elisir d’amore’.

B.RAMON

“La ópera te lleva al límite,
te permite estar muy en forma”
 “Los inicios de un cantante requieren paciencia y mucha serenidad para aceptar un repertorio sano para la voz”
Rosa Ferriol
PALMA

■ Seúl es la próxima parada de la
soprano Irene Mas (Palma, ).
En quince días la mallorquina viajará a Corea del Sur junto a La Capella Reial de Catalunya de Jordi
Savall para entonar el día  de junio el Dixit Dominus de Handel,
“una de las piezas más difíciles
que hay para coro”. La formación
también actuará en Dae-Jeon. La
que fue elegida como mejor voz
femenina en  en el papel no
protagonista por su gran Sophie
de Werther por los Amics de
l’Òpera del Teatre Principal asegura que este proyecto con Jordi
Savall “es musicalmente muy enriquecedor porque estás rodeada
de profesionales de primer nivel”.
“A nivel de proyección, te propor-

ciona una garantía para participar
en otros proyectos. Es un impulso”, reconoce la cantante que, entre otras, logró la beca para acceder a la Academia de Formación
Profesional de Jordi Savall. Lo que
más aprecia del director y musicólogo es su visión de la música.
“Tiene muy claro lo que dice, por
qué lo dice y cada pieza que elige
del repertorio. Cada director te
transmite una cosa y él tiene muy
presente la parte espiritual que es
muy interesante”, desgrana la soprano, que esta temporada de
ópera en el Principal ha defendido el papel de Gianetta en L’elisir
d’amore. Y es que precisamente
reconoce que “la ópera te lleva al
límite, te permite estar muy en
forma y preparado técnicamente”.
Por ejemplo, razona, en L’elisir
d’amore el trabajo era más escénico mientras que en La scala di

seta de Rossini que hice en enero
en la Temporada Lírica de Sarrià
era un papel muy largo y difícil”. Y
si uno la hace elegir, admite que
se siente cómoda tanto en el terreno operístico como en los recitales. “La ópera es la manera más
completa de disfrutar haciendo
música. Me gusta mucho la parte
escénica pero un recital te permite tener una relación más directa

Cada director
te transmite
una cosa y Jordi Savall
tiene muy presente
la parte espiritual»

con el público. Siempre que pueda y me dejen, haré las dos cosas
porque cada una de ellas me
aporta un crecimiento profesional”, confiesa Irene Mas que con
el Dixit Dominus en Seúl descorcha un verano de recitales.
El  de julio Irene Mas pondrá
la voz a la Orquestra Barroca Catalana en L'esplendor del Barroc
Català. Del barroc al classicisme
que se celebrará en el Institut
d'Estudis Catalans de Barcelona y
que contará con Josep Borràs al
fagot y Manfredo Kraemer que
además del violín dirigirá el recital. Una semana después, día ,
participará en el Bachelona con
un concierto de canto, trompeta y
órgano en el Palau Güell. En esta
ocasión, disfrutará de Bach acompañada por dos músicos de gran
proyección: Sergi Marquillas y
Marc Díaz. A finales de agosto

acudirá al Schubertíada de Canónica de Santa Maria de Vilabertran con Marc Serra al piano. Precisamente, Serra es quien le
acompañará en uno de los recitales que más ilusión le hace. Y es
que el  de octubre protagonizará un concierto en el Palau de la
Música en Barcelona en el marco
de El Primer Palau. “Es un ciclo de
la programación oficial del Palau
de la Música, uno se presenta a un
concurso, ellos eligen a seis personas y me seleccionaron. Es precioso”, confiesa la soprano, que
avanza que será un recital de lied
con obras de Schubert, Poulenc y
Toldrà. “Es una gran plataforma
porque el recital se graba en directo para Catalunya Música, además es muy importante a nivel de
crítica y de promoción. Es un paso
más en mi carrera”, añade.
Sus compromisos también tienen sello mallorquín. Y es que llevará la música del compositor Antoni Lliteres a Helsinki. Será en
noviembre y se trata del recital
que programó el pasado mes de
octubre el Festival de Música Antigua de Palma, Antoni Lliteres: el
Barroco español y Europa. Entre
otros compromisos que aún no
puede anunciar, la canción catalana también se entonará en Zurich gracias a tres recitales de piano y voz que tendrán lugar en abril
de  junto a Valentina Pfister.
Base técnica
Irene Mas tiene claro que los inicios de un cantante requieren
buenas dosis de paciencia y “mucha serenidad para aceptar el repertorio que es sano para tu voz,
un instrumento que debes ir
creando porque sin una base técnica, no puede llegar nada más”.
Hace dos años obtuvo el Grado
Superior de Canto en el Conservatorio Superior del Liceu y sabe
que en los primeros años de carrera los concursos y las audiciones son esenciales. El repertorio
elegido es clave. “Te pueden proponer unas obras fantásticas pero
debes tener en cuenta si estás preparada técnicamente porque si
no lo estás, puede ser contraproducente para tu instrumento, sobre todo, sucede en el terreno
operístico. Hay que saber elegir y
estar muy bien asesorado”, razona
una Irene Mas que está empezando su carrera pero que está totalmente agradecida por las oportunidades.
“Estoy empezando, tengo que
seguir aprendiendo y la mejor forma de hacerlo es sumando repertorio porque muchas veces un
concierto te lleva a otro”, admite la
soprano que tiene como referentes a Lisette Oropesa y Nadine Sierra. “Me gustan técnicamente y
vocalmente y tienen una manera
de ser alejada de los divos clásicos
que es hacia donde tenemos que
ir”.
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Marta
Pessarrodona
rep el Premi
d’Honor de
les Lletres
Catalanes
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Marta Pessarrodona ahir durant l’acte de lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
que cada any concedeix Òmnium Cultural. CRISTINA CALDERER

Una pedra de Camden
per a la “donassa” Pessarrodona
L’absència de Cuixart marca el lliurament del Premi d’Honor
Crònica
VALÈRIA GAILLARD
BARCELONA

o havien passat ni deu
minuts de l’inici de
l’acte quan els crits de
“Llibertat, llibertat!”
van ressonar contundents davant les paraules de Jordi
Cuixart que llegia l’actriu Mercè
Martínez: “No visc la meva situació
com una derrota, sinó tot el contrari”. Amb aquest to reivindicatiu va
engegar ahir al vespre un lliurament
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que, per segon any consecutiu, arribava inevitablement marcat
per l’absència del president d’Òmnium. “L’Estat ens demana de 17 a
25 anys de presó, però no han entès
res, la por a escoltar és el seu únic
enemic”. I va continuar: “Volen que
el president d’Òmnium es podreixi
a la presó, però no hi ha res amb més
poder que la paraula, com deia
Dickinson, i per això cada dia entre
reixes pren el més alt dels sentits”.
Va reblar el clau fent seu el lema de
la “donassa” Marta Pessarrodona:
“Més enllà de la poesia, res!”
La poeta, assagista, traductora i
biògrafa de Terrassa va ser objecte
d’anàlisi de diversos especialistes

N

–Lluïsa Julià, Pere Ballart, Àlex Susanna, entre d’altres– que van anar
desgranant en un diàleg televisat la
seva obra polièdrica. Àlbums de família en què se la veia de nena –en el
blanc i negre de la postguerra–, entrevistes en què apareix amb amics
i alguns dels seus poemes recitats
van amenitzar una vetllada en què
també hi va haver actuacions musicals i de dansa. En conjunt, i davant
d’un Palau de la Música ple com un
ou –amb el president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalant la
llista d’autoritats, i personalitats del
món cultural, com ara els editors
Emili Rosales del Grup Planeta i Joan Sala de Comanegra, sense oblidar la dona de Cuixart, Txell Bonet–, les diverses actuacions van
anar oferint un retrat virolat i entretingut d’aquesta intel·lectual amb
vocació internacional. Efectivament, la pancarta de “Llibertat presos polítics” compartia escenari
amb un eixam de paraules: “Poesia,
Londres, Conversa, Paraula, Vida,
Donassa, Berlín, Barcelona”.
Poesia a vuit bandes

De cop, van sortir a l’escenari vuit
joves poetes –Sílvia Bel Fransi, Mireia Calafell, Míriam Cano, Teresa
Colom, Meritxell Cucurella-Jorba,
Àngels Gorgori, Anna Gual i Maria
Sevilla–, cadascuna amb el seu look

ben particular, per oferir un recital
a vuit bandes. “Per a Maria Antònia,
Caterina, Marta [van afegir] i Clementina i tantes –no moltes– altres”, d’A favor meu, nostre, del 1981.
Quina millor manera que aquesta
per evocar la seva faceta de feminista i defensora de les veus d’autores
tant estrangeres com catalanes?
Entre la modèstia i l’orgull

L’homenatjada va començar el seu
discurs d’agraïment llegint la carta
que li havia enviat Cuixart des de la
presó, plena d’elogis i esperança, però no va fer cap més comentari sobre
la situació política actual. Va parlar,
en canvi, de Hannah Arendt i de Verdaguer, dos autors que li transmeten
–va dir– la modèstia, l’una, i l’orgull,
l’altre: “Mistral va dir a Verdaguer:
«Il faut être fier»”. “Em sento orgullosa de ser catalana, i avui més que
mai”, va dir. Però alhora emergia la
modèstia: “No tenim cap mèrit, tenim una tradició rica que travessa
tots els Països Catalans”.
Mentre feia alguna broma, Pessarrodona es va disposar finalment
a agafar fort i amb les dues mans el
guardó, una escultura d’Ernest Altés
feta amb un maó de fang de Camden,
a Londres. “En vaig demanar una del
Tàmesi, però també m’hauria anat
bé una d’allà on es troben el Ter i el
Ritort a Camprodon!” e
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MANÉ ESPINOSA

Pessarrodona va rebre de Mauri el 51è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes ahir al Palau de la Música

La donassa Pessarrodona
EL MIRADOR
R
Magí Camps

MANÉ ESPINOSA

he-Institut

edagògic”. Però, de
sonatge original “és
malvat, el prototip
ue trobem a tot Eu-

nn trasllada l’essènl personatge, Tyll, i
ns a un altre lloc, a
dels Trenta Anys,
format de novel·la
s.
al poder de la màgia,
a Il·lustració. “En una
què l’ateisme no era
ntel·lectual. Vaig vouna veu al narrador
segle XVII”, afegeix
coneix que només va
venció en un fet: el juquisició contra el pa, acusat de bruixeria.
nguin Random Hounovel·la monumental
oig il·lustre de la traria europea. L’autor
n paral·lelisme: “Em
l conflicte de Síria si
la guerra dels Tres
eligions sempre han
a veure amb conflic.
ehlmann aconseguell una gran novel·la
ntures i una gran his-

Poques dones i pocs poetes en les 51
edicions del Premi d’Honor de les
LletresCatalanes,ielvicepresident
d’ÒmniumCultural,MarcelMauri,
va deixar clar que amb el reconeixement a Marta Pessarrodona no
es reparava cap injustícia, només es
feia palesa. La poeta, assagista i traductora,quehaviacriticatnombroses vegades aquesta desigualtat de
sexes al guardó, ahir el va rebre al
PalaudelaMúsica“entrelamodèstia i l’orgull”, el títol que va posar al
parlamentd’agraïmentquanelpreparava: “Sense títol no tinc res”.
El president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, a la carta que li va enviar
des de la presó de Lledoners, li reconeixia, entre altres mèrits: “Gràcies per explicar el món des de la
perspectiva violeta”. Era el segon
any que el president d’Òmnium no
hi podia assistir per la presó preventiva, i així ho va recordar Mauri:
“Òmnium va néixer per salvar els
mots i ara, també, els drets”. I va
afegir que “la cultura és el millor far
a la foscor de la intolerància”.
Pessarrodonaesvadeclarar“filla
del senyor Pearson” (l’enginyer
que va participar en la unió de Barcelona i el Vallès per tren), perquè,
tot i haver nascut a Terrassa el 1941,

els seus pares la van enviar a Barcelona a l’institut Maragall amb 13
anys, i això, que sempre els ho agrairà, li va donar la seguretat per poder moure’s pel món. De fet, el
guardó, d’Ernest Altés, abraça una
pedra del Tàmesi, el riu que ella va
triar quan li van demanar de quin
riu volia la pedra. El vessant de traductora és fonamental en la seva

Premi d’Honor amb
perspectiva violeta i
múltiples veus d’una
sola dona, la de la poeta,
assagista i traductora
REMODELACIÓ EDITORIAL

Univers, nou segell
d’Enciclopèdia
Ester Pujol, directora

editorial d’Enciclopèdia,
estrena nou segell, Univers,
només en català, que allotjarà tots els gèneres. Univers s’enceta amb un recull
de relats d’onze autors
convidats, Barcelona suites
(Bosch, Moliner, Pàmies,
Puntí, Ramis...), i anuncia el
fitxatge de Sílvia Soler.

L’AGENDA

carrera, i per això la poeta Àngels
Gregori la va definir com “un pont
entre la cultura anglesa i la catalana” gràcies a la qual molts com ella
s’havien pogut acostar a Woolf,
Sontag i Stein, però també a Beauvoir i Duras.
Pessarrodona va voler remarcar
la tasca importantíssima que es va
fer a la Renaixença: “Sense aquesta
feina no sé si la cultura catalana
hauria aguantat dues dictadures”. I
va reblar: “Amb totes les que ens
han precedit, les poetes presents i
futures (i ho dic en femení genèric)
no tenim cap mèrit”. Al seu assaig
Donasses ja va dibuixar el perfil
d’una colla de dones clau de la cultura catalana.
A la platea, els presidents Torra i
Montilla,entrealtresautoritatsifamiliars de Pessarrodona i de Cuixart, i a l’escenari, Montse Guallar.
les poetes coordinades per Meritxell Cucurella-Jorba, músics de
l’Esmuc, IT Dansa i el cor de noies
del’OrfeóCatalà.Totperdonarveu
a les múltiples veus d’aquesta donassa que, seguint el consell de
Hanna Arendt (“Els reconeixements ens han de provocar modèstia”), però també el de Frederic
Mistral (“Cal ser orgullosos”), va
proclamar: “Em sento orgullosa de
ser catalana, i avui més que mai”.
“Com ja va dir Rodoreda, el millor
quepucferpelmeupaísésferelmillor que sé fer, és a dir escriure”, va
concloure.

4 Junio, 2019
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ACN

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes Pessarrodona rep el guardó
 La poeta Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) va rebre ahir el 51è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que atorga
Òmnium Cultural, en un acte al Palau de la Música de Barcelona que va comptar amb la lectura d’un parlament de Jordi
Cuixart, president de l’entitat cultural, que va enviar les seves paraules per escrit, perquè ara mateix està empresonat a
Madrid. Poeta, narradora, i assagista «en el sentit més ampli», traductora i articulista assídua a la premsa, Marta Pessarrodona és «una de les escriptores centrals de la literatura catalana contemporània», segons la justificació de motius
del premi d’Òmnium. És autora de la biografia Mercè Rodoreda i el seu temps (2005), de Virginia Woolf i el Grup de
Bloomsbury (2013) i de Jacint Verdaguer (Quaderns Crema, 2016).
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Marta Pessarrodona rep el Premi
d’Honor «entre la modèstia i l’orgull»
La poeta aﬁrma que se sent «orgullosa de ser catalana» i lloa la tradició literària del país
PERE FRANCESCH/ACN

EUROPA PRESS BARCELONA

La poeta, assagista, traductora,
narradora, editora i crítica guardonada amb el è Premi d'Honor dels Lletres Catalanes, Marta
Pessarrodona, va destacar ahir
agraïda després de rebre el guardó: «Les poetes (genèric intencionat) actuals i futures no tenim cap
mèrit. Ens contempla una tradició
tan rica!».
«I tan catalana que passa no
només pel Principat, sinó també
per València i per les Illes. És a dir,
pels Països Catalans, el somni de
tanta gent del territori», va afegir
en l'acte, presidit pel líder de la
Generalitat, Quim Torra, al Palau
de la Música, en què va reconèixer-se l'escriptora com una de les
intel·lectuals amb més prestigi del
país, en paraules del jurat.
En el seu discurs, titulat «Entre
la modèstia i l'orgull», la premiada
va revelar que, quan va descobrir
la distinció, va pensar en un text
de Hannah Arendt en què la pensadora alemanya diu: «Els honors
ens han de provocar modèstia».
«Em sento orgullosa de ser catalana, avui més que mai, avui que
personifiquem el dol i la dansa de
què parla Josep Carner», va destacar la poeta, que va llançar un
agraïment especial a la seva família i al poeta mort Gabriel Ferrater.
Una conversa gravada de Lluís
Llongueras i Marta Pessarrodona,

La poeta Marta Pessarrodona, ahir amb el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri

nascuda a Terrassa el  però
resident de Sant Cugat del Vallès,
va servir per donar el tret de sortida de l'acte, en què el perruquer
evoca: «El que m'encanta de tu és
la dona que només va voler ser literària. Literària, poeta, escriptora... Dedicada a la literatura».
En un ovacionat discurs llegit
per Mercè Martínez, en què l'auditori va acabar dret al crit de «Llibertat» durant dos minuts, van
llegir-se unes paraules escrites pel
president d'Òmnium Cultural,

Jordi Cuixart, actualment en presó preventiva.
Cuixart va parafrasejar Emily
Dickinson quan va assenyalar que
no hi ha res al món que tingui més
poder que la paraula, i va concloure les seves paraules dient:
«Més enllà de la poesia, res. Viva
la vida i visca la llibertat».
Amb recreacions musicals i de
dansa al so de Les quatre estacions
de Vivaldi, un cos de ballarins va
rememorar els viatges i territoris
que han marcat l'escriptora, co-

mençant per Berlín -on va viurei continuant per Londres, així com
la seva comarca del Vallès Occidental, tenint en compte que els
seus poemes solen estar localitzats en un lloc, explica Lluïsa Julià.
El vicepresident d'Òmnium,
Marcel Mauri, va situar la cultura
com el «millor far davant la intolerància i davant el buit de la justícia que impedeix a Cuixart lliurar aquest premi per segon any
consecutiu».
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Marta Pessarrodona diu
sentir-se "orgullosa" de
ser catalana i "trista"
per la situació que es viu
La poeta de Terrassa recull el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes
El Palau de la Música de
Barcelona va acollir ahir
l'acte d'entrega del 5 1 è
Premi d ' H o n o r de les
Lletres Catalanes, la més
alta distinció de les lletres
catalanes, q u e ha distingit
enguany a la poeta M a r t a
Pessarrodona.

# p r e m i d

Barcelona
REDACCIÓ
Per segon any consecutiu, l'entrega del guardó va estar marcada per l'absència del president
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
que va escriure una carta des de
la madrilenya presó de Soto del
Real. En la missiva, Cuixart va dir
"que la llibertat és una cosa que
encara no tenim guanyada" i
"que la nostra responsabilitat històrica ens interpel·la a preservar
la cultura democràtica com el bé
més preuat de la societat, assumint les conseqüències dels nos-

FOTO: ACN / Pessarrodona saluda al públic després de rebre el premi

tres actes i decisions".
Així mateix, Cuixart va definir Marta Pessarrodona com
"una escriptora que ha enriquit
l'imaginari dels Països Catalans,
que ha contribuït i alhora ens ha
apropat al patrimoni literari uni-

versal". Per la seva banda, la poeta de Terrassa va agrair el premi i
va dir "sentir-se orgullosa de ser
catalana i més en el dia d'avui".
El guardó, creat per Òmnium
Cultural el 1969, està dotat amb
20.000 euros.
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La Picota

r

Jordi Calvís

De l'AMPA del Joan
XXIII de les Borges

Aquest col·lectiu de mares i pares
de l'escola pública de les Borges ha
versionat en un vídeo una cançó
de Rosalia per animar les famílies a
col·laborar amb l'AMPA.

a
Marta
Pesarrodona
Poeta

La també narradora, traductora i
crítica literària, nascuda a Terrassa,
va rebre ahir el 51è Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes al Palau de
la Música de Barcelona.

Donald Trump
President dels
Estats Units

No és de rebut que insulti l'alcalde
de Londres, Sadiq Khan, mitjantçant Twitter, el primer dia del seu
viatge al Regne Unit. El va tractar
de "perdedor" i de "tonto".

Catalunya Ràdio – El matí de Catalunya Ràdio
4-6-2019
L’agenda cultural de l’informatiu inclou el concert d’avui de Nelson Goerner, dins el cicle
Palau Piano.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radiode-06-a-07-h-04062019/audio/1041863/
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REVISTA MUSICAL CATALANA web
3 Juny, 2019
per Miquel Gené
http://www.revistamusical.cat/critica/glass-glass-glass-glass-glass-glass-glass/

ÒPERA

Glass Glass Glass Glass
Glass Glass Glass
PALAU 100 – CICLE PHILIP GLASS. Einstein on the beach de Philip Glass.
Christopher Knowles, Samuel M. Johnson i Lucinda Childs, text. Ictus
Ensemble. Collegium Vocale Gent. Suzanne Vega, veu. Georges-Elie Octors i
Tom De Cock, directors. Germaine Kruip, escenografia. Anne Catherine Kunz,
vestuari. Maarten Beirens, dramatúrgia. PALAU DE LA MÚSICA. 27 DE MAIG
DE 2019.
El retrat que el Palau de la Música ens ofereix aquesta temporada del
compositor Philip Glass va arribar dilluns passat a un dels seus punts
culminants amb la representació de la versió de concert de la seva primera
òpera, Einstein on the beach (1974). Una òpera allunyada de la concepció
clàssica de representació narrativa, en la qual es presenta la figura d’Albert
Einstein a partir de referències vagues a la seva obra –el tren com a paradigma
de la teoria de la relativitat i el judici com a símbol de les seves implicacions
ètiques– mitjançant la narració dels textos enigmàtics i incoherents de KnowlesJohnson-Childs, el cant del cor articulat a través del recitat de nombres i del
nom de les notes i un acompanyament instrumental obsessivament repetitiu de
tres hores i vint minuts de durada. Una aposta arriscada del Palau de la Música

a l’època de la velocitat, el consum ràpid i la manca de curiositat generalitzats
que cal aplaudir abans de començar.
Que la interpretació de tot plegat anés a càrrec de l’Ictus Ensemble i el
Collegium Vocale Gent ens proporcionava la garantia de qualitat mínima sense
la qual una música tan complexa quant a encaix rítmic, balanç sonor i
manteniment d’intensitat no pot funcionar. I va funcionar. L’equilibri sonor va ser
gairebé absolut durant tota la interpretació, amb algun petit desajustament
rítmic menor i problemes en la dicció de les “s” per part del cor amplificat. Un
equilibri que es va apreciar especialment als tutti, en els quals els diferents
plans –vocals i instrumentals– s’enllaçaven amb precisió rítmica i bon balanç
dinàmic i generaven una sensació de bloc sòlid amb unes parts molt ben
definides.

© Antoni Bofill
Glass no demana una gran varietat de colors a les veus en la seva partitura,
però el cor va treballar-la amb pulcritud mitjançant el bon disseny tímbric de
cada veu i una cuidada distribució en l’espai i de la relació entre si. La
necessitat d’una energia contínua i mantinguda, una de les exigències més
grans de la partitura, no va defallir en cap moment i el flux de so es va mantenir
constant i va generar una sensació d’antinaturalitat sintètica (gairebé
sobrehumana, la resistència dels dos teclistes), en la qual no hi havia massa
espai per al fraseig i en què el canvi d’intensitat es generava mitjançant
l’engruiximent o aprimament de la textura.

Aquesta idea d’antinaturalitat apropava moltes vegades el so al camp de la
música electrònica, idea que es potenciava per l’ús de sàmplers sintètics i de
dos teclats electrònics, per la manera com el treball textural ens feia perdre la
referència tímbrica i assimilava instruments i veus en un tot i en la fredor que
transmetia l’ús asèptic d’un text que, en molts moments, no significava res més
que l’encadenament de sons repetits.
El públic que va resistir fins al final de l’espectacle va valorar la interpretació
d’una manera similar i va acomiadar els músics dempeus i amb una forta
ovació.
Explica Philip Glass que quan va compondre Einstein on the beach, l’any 1974,
treballava de taxista nocturn a Nova York i que va escriure l’òpera entre el final
de la seva jornada laboral i el moment en què els seus fills es despertaven per
anar a l’escola. Potser és per aquest motiu que l’òpera conté un dels elements
més arquetípics de la producció de Glass, aquesta sensació que tot és sempre
el mateix, però que mai no és igual. De la mateixa manera, explica, passava les
nits darrere el volant: repetint sempre la mateixa rutina, però amb resultats
diferents cada vegada.

© Antoni Bofill
Aquesta és una de les idees fonamentals que transmet l’obra de Glass, la qual
ens submergeix en un temps suspès i dilatat mitjançant la repetició d’elements

en els quals entrem sense dificultat amb la sensació que res es mou al nostre
voltant. No és fins que no ha passat una estona que ens adonem, però, que ja
no som al punt inicial i que tot ha canviat.
La repetició d’elements, que en molts moments pot resultar exasperant, té
implicacions importants en la recepció de la seva obra. D’una banda, condueix
a la dissolució progressiva del seu significat, ja siguin aquests textuals (tots
hem provat de repetir una paraula fins que deixa de significar res) o musicals.
D’aquesta manera, es converteixen únicament en so deslligat de tot significat i
es fonen en un magma que pren una identitat nova i compacta, en deixar de
ser “parts” per fer-se “tot”.
D’altra banda, la repetició d’elements aconsegueix que la nostra memòria els
fixi i ens resulti més fàcil i plaent reconèixer contrastos i retorns a allò ja
escoltat. Glass ajuda la nostra memòria a recordar i relacionar, processos
necessaris, tal com ens explica Benet Casablancas, per entendre i gaudir de la
música. En aquest sentit, l’òpera sembla proposar-nos diverses escoltes de la
mateixa obra superposades i desplaçades en el temps, de tal manera que
puguem entendre-la en una sola audició.
Finalment, la repetició ens posa davant de la relació inseparable que es
produeix entre percepció i significat. Mitjançant un tutti, per exemple, Glass ens
condueix a un clímax en el qual entrem de cap i ens hi abandonem. Un cop allà
ens hi manté fins que ens esgota i ens obliga a sortir-ne. Però ell continua al
màxim d’intensitat i, passada una estona i ja recuperats de la saturació, podem
tornar a entrar-hi i sentir, de nou, la potència del moment climàtic. La nostra
percepció, que com la música de Glass és mutable, modela l’estímul fins a
convertir-lo en significat.
Imatge destacada: © Antoni Bofill
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per Lluís Trullén
http://www.revistamusical.cat/critica/brillants-glass-mozart-i-schubert-pel-quartet-gerhard/

CONCERTS

Brillants Glass, Mozart i
Schubert pel Quartet
Gerhard
INTÈRPRETS CATALANS. Quartet Gerhard. Philip Glass: Quartet núm.
2. Mozart: Quartet núm. 17, KV 458, “la Caça”. Schubert: Quartet núm. 15, en
Sol major, D. 887. PETIT PALAU. 28 DE MAIG DE 2019.
El Quartet Gerhard tornava al Petit Palau per actuar al cicle Intèrprets Catalans
en la sèrie de concerts que tenen com a eix vertebrador els Quartets que
Mozart va dedicar a Haydn. Novament els violinistes Lluís Castán i Judit
Bardolet, el viola Miquel Jordà i el violoncel·lista Jesús Miralles ens van
proposar una sessió de música de cambra en què quedaven del tot justificats
els premis i reconeixements que en el decurs de la seva intensa carrera han
assolit, tant a nivell nacional com internacional. Premi El Primer Palau,
Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España i actuacions a
França, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia… avalen la trajectòria d’un quartet
d’una categoria i personalitat inqüestionables.

El concert al Petit Palau s’obria amb l’estrena a Espanya del Quartet núm. 2 de
Philip Glass. Estrenat a Nova York l’any 1983, aquesta breu obra estructurada
en quatre moviments que segueixen les pautes del llenguatge minimalista va
ser escrita per Glass com a música incidental del poema Company de Samuel
Beckett. Obra d’un atractiu indubtable, empra un reduït material temàtic amb
uns paràmetres rítmics iteratius que fluctuen per diverses dinàmiques. La justa
gradació de la sonoritat, l’equilibri, la precisió rítmica i dels atacs són aspectes
que el Quartet Gerhard sempre ha cuidat al màxim per crear una atmosfera
plàcida, subtil, d’un hipnotisme del tot adient amb la suggeridora música de
Glass.
Un salt cronològic ens va portar fins a la Viena del 1784, amb la interpretació
del Quartet la Caça, pertanyent a la sèrie de sis Quartets escrits per Mozart
entre el 1781 i el 1785 i que van ser dedicats a Haydn. Música que segueix els
paràmetres netament clàssics, la complexitat de la qual rau precisament en la
claredat melòdica, la precisió en la forma musical de cadascun dels moviments
i el sentit dialogant acurat. El Quartet Gerhard va afrontar l’obra en la seva
vessant més delicada, essent molt perfeccionista en l’execució de les línies de
la melodia, mantenint uns diàlegs mesurats en els volums i fent de l’elegància
en l’elaboració de les frases la base per fer emergir amb diafanitat tota
l’estructura formal.
Un Mozart fluid, refinat i que seguia els cànons clàssics va donar peu a una
altra obra mestra del repertori per a cambra com és el Quartet núm. 15, en Sol
major. Malgrat no tenir la popularitat del seu predecessor –el Quartet núm. 14,
“la Mort i la Donzella”–, aquesta pàgina figura com una de les més complexes a
nivell interpretatiu de Schubert. Els contrastos major-menor, els canvis
d’harmonia, el dramatisme que s’apodera d’un segon moviment que emmarca
un punyent “Allegro” inicial i un “Scherzo” que sembla anunciar Mendelssohn
condueixen a l’ambigüitat d’un final en què els canvis de mode, les
modulacions inversemblants i la complexitat estructural el converteixen en un
dels moviments més dificultosos dels Quartets llegats per Schubert. L’obra
suposa un repte i el Quartet Gerhard el va superar amb escreix, malgrat algun
problema d’afinació en algun dels atacs sobtats, per bé que no van condicionar
el notori grau de compenetració, de diàleg i de precisió tan complexa d’assolir
en aquesta partitura. Un Schubert portador d’una intensitat apassionada i
vehement, curosament treballat en els instants més poètics i que denota la
maduresa interpretativa dels integrants del Quartet Gerhard, que novament van
oferir un esplèndid concert de música de cambra.
Imatge destacada: © Michal Novak (foto d’arxiu)
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CONCERTS

Barroc líquid en estat
sublim
PALAU 100. Akademie für Alte Musik Berlin. Dir.: Georg Kallweit. Obres de
Marais, Delalande, Telemann i Händel. PALAU DE LA MÚSICA. 23 DE MAIG
DE 2019.
Com és sabut, durant el Barroc va existir un gran interès pels efectes més
teatrals de la música, així com per amenitzar esdeveniments i vetllades d’alt
llinatge amb el que avui en diríem “música d’ambient”. Ambdós aspectes són el
que fa uns dies ens van mostrar l’Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus),
sota la direcció del concertino Georg Kallweit, però a través d’un fil conductor
clar: l’aigua, en diverses manifestacions i formes.
Aquest suggeridor viatge aquàtic va començar d’una manera inesperada:
mentre érem asseguts esperant l’inici del concert, el so d’una brisa lleu va anar
envaint la sala de manera cada vegada més insistent. Eren màquines de vent
que avançaven la breu (només dos minuts!) però contundent Tempête de
la tragedie lyrique Alcyone de Marin Marais, exemple excel·lent de música
teatral descriptiva del Barroc francès, una obra molt innovadora per la seva
època que va influir enormement en altres compositors coetanis. Els músics de
l’Akamus ens van recrear aquesta tempesta musical amb contundència,

brillantor i uns efectes de percussió suggestius, tot esdevenint un preludi
magnífic per donar pas al viatge fluvial que tot just començava.
La primera parada va ser Versalles, concretament les seves fonts a través de la
suite Les fontaines de Versailles (1683) de Delalande, autor de gran nombre
d’obres per a gust i gaudi del Rei Sol després de la mort de Lully. Aquesta obra
va ser concebuda com a divertiment al·legòric escenificat per actors segons un
llibret de M. Morel mitjançant diversos números a mode de suite. Musicalment
és una obra impregnada d’un esperit idealitzadament bucòlic que els músics de
l’Akamus van transmetre de manera brillant i plena de subtilitats.
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Tot seguit vam fer un salt geogràfic cap a Hamburg, on l’any 1723 es va
celebrar el centenari del Col·legi de l’Almirallat amb la Wassermusik de
Telemann, una obra magnífica actualment molt poc interpretada, basada en la
vital importància del riu Elba per a aquesta ciutat. L’obra, de forta influència
francesa, està concebuda a mode de suite a partir de diverses danses que
representen explícitament diverses escenes protagonitzades per personatges
mitològics aquàtics: entre els quals trobem Tetis dormint a ritme d’una elegant
sarabanda i despertant-se amb una animada bourrée o les nàiades jugant amb
una alegre gavota (descripcions que, al programa de mà, venien
incomprensiblement en llengua anglesa). L’Akamus van recrear aquestes
escenes amb fruïció, i fins i tot teatralitat, entre les quals va destacar
especialment el divertit canarie final dels mariners, amb

exagerats portamenti que van evidenciar la inestabilitat (etílica?) dels
protagonistes.
L’esperit aquàtic d’aquesta primera part reservava el plat fort de la vetllada a la
segona, la Música aquàtica de Händel, sens dubte l’obra més popular
d’aquesta temàtica dins del repertori barroc. Així, doncs, l’Akamus ens va
traslladar a l’Anglaterra del 1717 junt amb el rei Jordi I en el seu viatge (de
propaganda) de Whitehall a Chelsea en barcassa pel Tàmesi, on es va
permetre el luxe d’escoltar aquesta plaent obra mestra de Händel tocada en
una barcassa adjacent. Aquesta obra, al contrari de les anteriors del programa,
no té cap finalitat descriptiva, sinó simplement crea un fil musical per a aquest
viatge d’esbargiment a partir d’aires provinents de la suite francesa. La versió
de l’Akamus va ser brillant, vigorosa i detallista, amb una acurada i precisa
direcció de Kallweit. Val la pena anotar el mèrit dels instruments de vent-metall,
sobretot de les difícils trompes naturals, així com de les vigoroses timbales,
elements clau per al buscat efecte marcial.
Aquesta obra va resultar la culminació d’un viatge musical aquàtic
absolutament magnífic. L’única cosa matisable va ser el tempo de
les bourrées: totes les del concert van ser excessivament ràpides, potser amb
la intenció de buscar un contrast deliberat amb l’aire dels altres moviments;
però a la pràctica serien imballables. De totes formes, es tracta d’un detall molt
secundari que no va deslluir en absolut un concert brillant de dalt a baix, que
ens va fer gaudir de la música del Barroc en estat líquid interpretada de manera
sublim.
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