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“Si em puc permetre tenir una mica d’orgull, amb l’orquestra crec que
hem arribat a tenir una flexibilitat
estilística i sonora que rares vegades
he vist en altres orquestres”, va dir
ahir el director argentí d’origen jueu Daniel Barenboim sobre la Staatskapelle Berlín, amb la qual va interpretar al vespre al Palau de la
Música la Simfonia núm. 1, d’Elgar, i
fragments de Parsifal i Els mestres
cantaires de Nuremberg, de Wagner.
Avui tornarà a dirigir la formació, de
la qual és director vitalici, amb un
repertori als antípodes. El programa estarà format per composicions
de Verdi: l’obertura d’I vespri siciliani, l’obertura i el preludi dels actes I i III de La traviata, l’obertura
de La forza del destino i les Quattro
pezzi sacri.
“L’orquestra està molt immersa
en aquesta música. Els músics han
fet un treball molt profund per copsar les diferències estilístiques de
so, ritme i flexibilitat”, diu Barenboim, que amb aquests dos concerts
inaugura la temporada 2015-2016
del Palau de la Música. Quattro
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blicació periòdica. El Rar parla d’estils, viatges i esfera personal a partir d’un perso-

natge que cada setmana és el fil conductor
del suplement. Des del maig del 2014, ha
explorat l’univers personal de més de seixanta personatges internacionals i nacionals, entre els quals Sergi López, Haruki
Murakami, Meryl Streep, Bonaventura
Clotet, David Bowie i Xavi Hernández.

Barenboim,
el director que
concilia els extrems
El mestre argentí inaugura la temporada 2015-2016
del Palau de la Música dirigint la Staatskapelle

ment del segle XX, amb l’interès que
hi havia aleshores per Freud i la psicoanàlisi”, recorda el director. Després d’acudir a l’estrena d’El somni
de Geront el 1904, Johann Strauss va
afirmar que Elgar era “el millor
compositor del moment”, però va
dir-ho, precisa Barenboim amb humor, per fer la guitza a Mahler. “La
música d’Elgar té un component
musical i emotiu que m’emociona”,
subratlla Barenboim, que també
lloa que a començaments del segle
XX Barcelona tingués una tradició
“rara i excepcional”, per l’interès
que hi havia per la música considerada “difícil”.
La cultura, font de concòrdia

La posada en funcionament oficial
de l’acadèmia Barenboim-Said que
el director ha fundat a Berlín està
prevista per al desembre del 2016.
Però ja treballa en un projecte pilot
amb una dotzena de músics europeus i del Pròxim Orient. L’abast de
la formació que rebran va més enllà de la música: “Els joves podran
aprendre a pensar. La informació
només és el primer pas. Aquests joves també rebran classes de filosofia per pensar en i amb la música”.
La música, a més, servirà per refor-

Staatskapelle
“Hem arribat a una flexibilitat
que rares vegades he vist en
altres orquestres”

Política
“Necessitem una intervenció
europea per resoldre el
conflicte israeliano-palestí”

pezzi sacri suposarà, a més, la primera col·laboració del director amb
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra.
“Sabia que hi havia un cor molt bo,
però no m’imaginava que fos tan excel·lent. Tenen una preparació musical realment estupenda i una actitud oberta: estan alerta al més mínim detall”, assegurar Barenboim,
un vell conegut del Palau de la Música, una institució amb la qual va
començar a col·laborar fa més de
cinquanta anys i on ha actuat en vuit
ocasions.

çar la concòrdia entre els estudiants: “Tindran l’oportunitat de tenir contacte entre ells. Això és molt
important per a Europa, perquè ha
de jugar un paper més important
per trobar una solució, o almenys
un avançament, en el conflicte israeliano-palestí”.
Darrere aquesta afirmació hi ha
també una crítica a la política exterior nord-americana. “Israel és una
nació, un país fort, i els palestins segueixen ocupats –diu Barenboim–.
Una part del conflicte és simètrica
i l’altra asimètrica. Necessitem una
intervenció europea per resoldre el
conflicte. Els Estats Units no són el
país adequat per trobar una solució,
perquè estan lligats a la política de
l’Estat d’Israel. Europa és molt més
a prop. El problema dels refugiats
està pràcticament a les ribes europees. És un conflicte entre dos pobles que estan convençuts de viure
en el mateix bocí de terra. S’ha de fer
una feina molt profunda”.
Així i tot, el músic es mostra molt
crític amb les polítiques culturals
europees. “La cultura ha de tenir un
paper molt important. Però lamento dir que en els últims 50 o 60 anys
Europa s’ha mostrat molt orgullosa
de la seva cultura però no la sosté
amb la força necessària”, diu.e

Col·laboracions futures

La relació entre Barenboim i els
cors del Palau tindrà més recorregut. “Estem pensant en possibles
idees que poden ser molt engrescadores”, explica el director de l’Orfeó
Català-Palau de la Música, Joan
Oller, que ahir també va recordar
l’actuació del músic argentí al Fòrum de les Cultures.
Barenboim defensa amb passió
Edward Elgar, un compositor que
s’ha interpretat poc perquè era “anglès i catòlic”, i “això només significava ser una mica més respectable
que un jueu”. No va ser fins després
de la Segona Guerra Mundial que
se’l va revalorar. “Representa perfectament l’esperit del comença-

Daniel Barenboim es mostra crític amb les polítiques culturals europees i lamenta que
Europa no sostingui la seva cultura amb “la força necessària”. MONIKA RITTERSHAUS
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Daniel Barenboim
(BuenosAires, 1942)
fienedaro. Setrata de doscorns<<quenome
imaginabatan excelentes,con tmapreparaci6n musicaltan estupenday con una actitudtan abiertay tan alerta a todoslos detalles>>. Asise expresael c61ebremfisicoen
relaci6nal Orfe6Catal~ty el Cot de Cambm
del Palaude la MfisicaCatalana,las dosformacionesvocalesque esta nochedirigirfi,
por primeravez, en un concierto centrado
en mfisicade Giuseppe
Verdien el Palaude
la MflsicaCatalana.
A1frente de la StaatskapelleBerlin, formaci6nde la quees director titular desde
1992yvitalicio desde2000,Barenboim
dirigir~i a los cantairescatalanesen la interpretaci6n de las Cuatropiezas sacrasdel
compositoritaliano, obra a la que ambos
conjuntoscorales se enfrentantambi6npor
pfimeravez y que cerra~ un programaque
en su pfimeraparte repasar~p~tginasde I
vesprisiciliani, LaTraviatay Laforza del
destino. Este concierto, asi como,el que
ofreci6 anocheen el mismoescenario, con
un programadedicadoa Wagner-preludios
de Parsifal y de Losmaestroscantoresde
Nurembergy a la Sinfonian~meroI de E1gar, consfituyen
el anficipado
p6rticodel ciclo Palau100, quesiguiendoun modeloinstauradoel pasadoafio, ha abiertosu temporada 2015-16
en plena caniculaesfival.
Sin embargo,la presenciade DanielBarenboimen un Palauqueeste veranose prepara parano cerrar puertasreviste car~cter
extmordinario,
al ponerbajo su batuta alas
dos formaciones
catalanasque, de esta forma, sumanun nuevonombrede primemfila a su curriculum.Barenboim,
por su parre, declarahaayersentirse<~feliz>>
conesta
experiencia. Y no escatim6 elogios para
Barcelona,cuyatradici6n musicaldemostr6
conocermuybien.
~Lahistoria de Barcelonacon la mfisica
es muyinteresante e importante.Antesde
la PrimeraGuerraMundialaqui ya se hacia
mfisica consideradamuydificil entonces.
Aquise toc6el Parsifalpor primem
vezdespu6sde Bayreuthy se hizo la Tetralogiaen
catal~tn.Tambi6n
se estren6aquiel Concierto paraviolinde AlbanBerg.Estaciudadtiene unahistoria 0_nicaen el mundo
en cuanto a la interpretaci6nde la mflsicamoderna>>,afirm6.E1mfisicoargentino-israeli
habl6 tambi6nampliamentede su nuevo
proyecto:unaescuela para j6venesm~sicos
de MedioOriente y Europa, con sede en
Berlin, queechar/t a andaren septiembrede
2016.~<Esmuyimportanteque hayacontacto entre ellos porqueEuropatiene quejugar
un papel muyimportanteen la soluci6ndel
conflicto palestino-israeli, porqueEstados
Unidosno es el pals adecuado
para ello. Yo
esperoque Europase despierte y se impliqueenla soluci6nde un conflicto que no
es politico sino humano>>,
afirm6el creador de la West-EasternDivanOrchestra.
ParaBarenboim,
la soluci6ndel problemapasa por la cultura. <<Poreso hacemos
esta academia,dondeno s61ose estudiar~t
mfisica sino dondelos jSvenesestudiarfin
filosofia>>,avanz6el mfisicoquecree, no
obstante,quesu arte ~<nopuedeser instrumentode nada. Nose le puededar el poder de resolver conflictosqueestfin fuera
de ella>>,concluy6.
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DANIEL
BARENBOIM
La mftsiea como
vehieulo para el
didlogo y la paz
,I, E1director inaugura
hoyel ciclo Palau 100
con una velada de lo
m~ssingular: ser~ la
primeravez que se ponga al frente del Orfe5
Catal/~ y del Cor de
Cambradel Palau. Barenboimno desaprovech6 ayer la oportunidad
para reiterar su apuesta
por la paz. Unaidea que
cristalizarhconla escuela para j6venesmfisicos
de MedioOriente y Europaqueabrir~t en septiembrede 2016en Berlin, dondedirige a la
Staatskapelle.
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gar. Barenboim quiso reivindicar
la figura de Elgar (1857-1934) por
ser un músico que se “toca demasiado poco” y subrayó que el británico no fue reconocido en su país
por ser católico: “El valor de su
obra representa perfectamente la
música de principios del XX, a la
altura de Mahler, y, sin embargo,
no fue reconocido en su propio
país hasta los años 50”.
Hoy es el universo verdiano el
que inundará el Palau. Arrancará
con las oberturas de I vespri siciliani, La Traviata –los preludios de
los actos I y III— y La forza del
destino. La segunda parte, las
Quattro pezzi sacri— es en la que
los coros del Orfeó estarán bajo la
batuta del maestro y junto a una
orquesta de primera. Todo irá perfecto, vaticina Barenboim que,
tras de 25 años al frente de la Staatskapelle, destacó “la gran flexibilidad” de la formación sinfónica.
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Disco sobre Brahms
Daniel Barenboim, durante uno de los ensayos de ayer en el Palau de la Música.

/ MASSIMILIANO MINOCRI

El director, que actuó en la capital catalana por vez
primera en 1962, abre la temporada del Palau de la Música
con la Staatskapelle de Berlín y los coros del Orfeó Català

Barenboim y Barcelona,
en clara sintonía
BLANCA CÍA, Barcelona
A Daniel Barenboim le gusta Barcelona, ciudad en la que ha interpretado conciertos de piano y dirigido orquestas en innumerables
ocasiones. Como pianista, su primera vez fue en enero de 1962 y el
12 de noviembre de 1969 lo hizo
con la batuta al frente de la English Chamber Orchestra, según
el archivo del Palau de la Música.
“La verdad es que no me acuerdo
bien, fue ya hace mucho tiempo”,
bromeaba ayer en la presentación
del doble concierto –el de ayer
mismo por la noche y el de
mañana— con el que el Palau de
la Música abre la temporada. Por
segundo año consecutivo lo hace
en julio y con dos triunfos en la
mano: Barenboim, una de las batutas de oro del panorama mundial,

dirigiendo a la Staatskapelle de
Berlín, de las orquestas más antiguas del mundo. “Me gusta mucho Barcelona porque tiene una
tradición musical peculiar. No es,
como Viena, cuna de compositores, pero es singular porque ha sido pionera en muchos sentidos.
Como lo fue a principios del XX al
ser la segunda ciudad de Europa
–tras su estreno en Bayreuth—
donde se representó Parsifal. O
por la especial sensibilidad por la
música contemporánea”, apuntaba Barenboim.
El director, nacido en Argentina y con nacionalidad israelí, suele prodigarse cada temporada en
Barcelona y ha dirigido en el ciclo
Palau 100 ocho veces, además de
abrir la temporada pasada. Una
relación que podría estrecharse
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en un futuro próximo a través del
Orfeó Català: “Pensamos posibles
ideas muy motivantes, como una
colaboración con los coros de la
casa”, explicó el director del Palau, Joan Oller. Barenboim ensayó
con los cantores el pasado domingo de cara al concierto de hoy en
el que interpretarán las Quattro
pezzi sacri, de Verdi. Le satisfizo:
“Tienen una preparación musical
estupenda y una actitud abierta”.
El programa de los dos conciertos que dirigirá Barenboim es de
dos sensibilidades musicales muy
diferenciadas. En el concierto de
ayer noche, el programa era Wagner –con el preludio del acto I de
Parsifal y el preludio también de
Los maestros cantores de Nuremberg— y la Sinfonía número 1 del
compositor británico Edward El-

Los conciertos de Barcelona, además del que ofreció en Madrid el
pasado sábado, son el marco elegido para la promoción del nuevo
disco que ha grabado con la Deutsche Grammophon. Es una grabación en directo del concierto que
Barenboim –pianista— y la Staatskapelle ofrecieron bajo la batuta
de otra estrella del firmamento
sinfónico: Gustavo Dudamel. Un
disco consagrado a Brahms, con
dos obras –los Piano Concerto 1 y
2– que Barenboim reconoce haber interpretado infinidad de ocasiones: “Se podría decir que me
han acompañado toda la vida”.
Junto con la música, uno de los
proyectos vitales de Barenboim es
su compromiso con iniciativas
que faciliten el entendimiento entre árabes e israelís. Ese fue el germen que le impulsó, junto con el
escritor palestino Edward Said,
en 1999, a crear la West Eastern
Divan, que integró a músicos procedentes de países como Egipto,
Siria, Líbano o Jordania junto a
otros de Israel. Y ahora es el leit
motiv de la Academia Árabe-Israelí en Berlín, que formará a jóvenes
músicos árabes e israelís y que será inaugurada en septiembre del
2016, según comentó Barenboim.
Un proyecto millonario —el presupuesto es de más de 28 millones
de euros— que financiará en gran
parte el gobierno alemán: “La música por sí sola no puede hacer
mucho en la resolución del conflicto, pero puede dar ejemplo de que
el entendimiento sí es posible”.

aprofitar l’espai per oferir
projeccions impactants. Les ruïnes
romanes reflecteixen el somni
trencat i el desamor de la
protagonista. La direcció d’Yves
Abel i l’actuació de l’expressiva
Asmik Grigorian i d’un correcte
Angelo Villari van fer brillar la
proposta. CÉSAR LÓPEZ ROSELL

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 89305

TARIFA: 11583 €

E.G.M.: 545000

ÁREA: 638 CM² - 60%

SECCIÓN: CULTURA

7 Julio, 2015

inauguraCió dE la tEmpOrada palau 100

panyola, palestina i israeliana. Més
enllà de la seva dilatada carrera amb
centenars de gravacions s’ha convertit en un abanderat per la pau al Pròxim Orient.

Barenboim torna al Palau
3El director dirigeix avui la Staatskapelle de Berlín i l’Orfeó Català

FERRAN SENDRA

MARTA CERVERA
BARCELONA

T

ot i que va estar aquí ja fa un
any, el retorn de Daniel Barenboim i la Staatskapelle
de Berlín és sempre un esdeveniment. Després d’oferir ahir el
seu primer concert en l’obertura de
Palau 100 amb preludis de Parsifal i
Els mestres cantaires de Nuremberg, de
Wagner, i la Simfonia número 1, d’Elgar, aquesta nit el mestre ofereix un
programa diferent amb l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. El
músic, director vitalici de la cèlebre
formació germànica, amb la qual fa
gairebé 25 anys que està i amb la
qual respira a l’uníson, oferirà Quatre peces sacres, de Verdi, en un programa dedicat al compositor italià amb
una primera part de preludis i obertures de les seves òperes.
Cantar amb una de les millors
formacions del planeta dirigits
per una llegenda de la música suposa un gran repte per als efectius vocals de l’Orfeó Català, hereus d’aquells que al seu dia van
aixecar el Palau de la Música amb
una subscripció popular. Els cantaires s’han estat preparant a fons.
Barenboim ha pogut comprovarho en els assajos. «No imaginava
que fossin tan excel·lents. Aquests
conjunts tenen una gran qualitat
vocal, una estupenda preparació
musical. En els assajos estan molt
alerta al més mínim detall», va destacar el director i pianista.
La seva primera actuació a
Barcelona va ser a principis dels anys
60. «Barcelona és una ciutat molt es-

/ Juntament amb
l’intel·lectual palestí Edward Said
va impulsar el 1999 la West-Eastern
Divan Orchestra, un espai de diàleg
entre joves músics àrabs i israelians. El 2016 s’inaugurarà oficialment una acadèmia a Berlín on a
més de músics del Pròxim Orient hi
haurà estudiants europeus i de tots
els països àrabs. «Aquest setembre
posarem en marxa el projecte pilot», va destacar, que a part de música oferirà altres assignatures com
MÉS QUE MÚSICA

«Europa ha de jugar
un rol més important
en la resolució del
conflicte palestinoisraelià», diu el músic

33 Daniel Barenboim, al Palau de la Música Catalana, on ahir a la nit va dirigir el primer dels seus dos concerts.

CONCERTS PER A PIANO DE BRAHMS

Nou disc amb Gustavo Dudamel
33 El seu pròxim disc, que arribarà

al setembre a Espanya, és una esperada nova gravació, «segurament l’última», admet Barenboim,
dels dos concerts de piano de
Brahms. La seva maduresa i experiència queden patents en aquestes obres que l’han acompanyat tota la seva vida i que va disfrutar gra-
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vant en directe el setembre passat
juntament amb l’aclamat crac de la
clàssica, el jove veneçolà Gustavo
Dudamel, al capdavant de la Staatskapelle de Berlín. «Gustavo té un talent extraordinari i una qualitat molt
important: percep, sent i entén el
que l’orquestra li ofereix», va recalcar Barenboim.

pecial. Té una interessant i important història amb la música. Va ser el
primer lloc on es va estrenar Parsifal
fora de Bayreuth i es va cantar la tetralogia en català, a principis del segle XX», va destacar abans de recordar altres fites com el Concert per a violí d’Alban Berg, estrenat al Palau de
la Música el 1936, al Festival Internacional de Música Contemporània.
Barenboim va néixer a Buenos Aires el 1942 en el si d’una família de
músics jueus arribats de Rússia. Té
quatre nacionalitats: argentina, es-

Filosofia. «No només s’ha d’aprendre a tocar sinó a pensar. La música
és matemàtica, física però també
poesia i emoció».
Barenboim va lamentar la falta
d’iniciativa de la Comunitat Europea al Pròxim Orient. «Europa ha
de jugar un paper important en el
conflicte palestino-israelià, que és
humà, no polític, entre dos pobles
que es creuen amb dret a viure en
un petit tros de terra». I va desqualificar els Estats Units com a mediadors: «Els falta objectivitat». A Europa, a més d’estar molt més a prop,
«l’afecta el problema dels refugiats:
tenim l’exèrcit de l’Estat Islàmic a
la nostra riba», va assenyalar. La història d’Europa i la seva cultura podrien ser d’ajuda, «encara que des
de la segona guerra mundial aquesta cultura de la qual s’està tan orgullós ningú la sosté amb la força i
l’ímpetu necessaris». H
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Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

dústria catalana

erior. Paradigma
és la indústria aueses establertes a
és, però també vespanyol. A més a
a patit molt incloha sabut adaptar-se
alment a una dura
eres. Són dades pono han de portar a
es productes necesat tecnològica per

ves no
complaença,
per fer
mental

Jordi
Pujol F.
Empresari

generar el valor afegit que els faci realment
competitius (no tan sols perquè són més barats), sense oblidar l’equilibri de la balança
comercial. La reactivació porta a exportar
més, però també a importar en quantitat
superior, dinàmica que ens porta a incrementar l’endeutament.
Continua obert, d’altra banda, el debat
sobre si la inversió estrangera a Catalunya
ha registrat un retrocés que es pugui atribuir a la incertesa sobre el futur polític català. Hi ha xifres oficials (del Govern central) que al·ludeixen a una caiguda inversora del 39%, que la Generalitat nega. Són
xifres utilitzades en el combat polític, difícils de constatar per ara. S’haurà de seguir
vigilant i, per descomptat, no oblidar que
la recuperació encara és fràgil i no ha arribat al conjunt de la societat. Els sous no han
pujat, encara hi ha molt atur i l’ocupació és
precària. Vegem les llums sense oblidar que
encara hi ha moltes ombres.

tat subrogada

onsisteix en la utiar una criatura que
un òvul fecundat
iments feministes
obstètrica extreestant en «un atunsors de la pràctica
pot fer amb el seu
mpre que es donin
ibertat i garanties

at subrogada no és

legal i els futurs pares que desitgen recórrerhi, i que opten per portar a terme el seu projecte a l’estranger –en països com Grècia i
Ucraïna i en alguns estats dels Estats Units– ,
s’han d’enfrontar a una complicada tramitació legal per poder registrar al nounat com a
fill seu. Entre la tècnica que ho fa possible i
l’ètica que ho qüestiona, s’obre un debat en
el qual, abans que res, s’hauria d’imposar
una regulació efectiva i segura, amb respecte pels drets dels que lliurement decideixen
actuar així.

Ferreres

EEEE

El fill gran de l’expresident Pujol va
obtenir, segons el jutge De la Mata,
un «patrimoni no irrellevant» el
2004 amb ingressos procedents de
l’empresa Colpisa per comissions i
pagaments il·legals. El magistrat nega que percebés ingressos per tasques d’intermediació.
3Pàg. 21

Óscar
Vega
Emprenedor

EEEE

El conseller delegat de Made in Me
ven sabata artesana espanyola a partir dels dissenys a la carta dels clients a la seva web. La innovadora
idea va guanyar el guardó, valorat
en 150.000 euros en assessorament
i publicitat, al millor projecte del
080 Fashion Investor Day. 3Pàg. 28

Joaquim
Rodríguez
Ciclista

EEEE

El veterà corredor català tenia apuntada a l’agenda l’etapa d’ahir del
Tour, que acabava al Mur d’Huy,
amb la seva rampa final de la Fletxa
Valona. Un dia després de caure, va
aconseguir un gran triomf davant
de Froome.
3Pàg. 44

Daniel
Barenboim
Director
d’orquestra

EEEE

L’il·lustre músic, abanderat de la
pau al Pròxim Orient, és el protagonista de la inauguració de la temporada Palau 100. Aquesta nit dirigirà la Staatskapelle de Berlín, en
companyia de l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau.
3Pàg. 52

Ringo
Starr
Músic

EEEE

El bateria dels Beatles compleix 75
any i convida la gent, en una tradició personal, a deixar-ho tot aquest
migdia per fer una salutació d’amor
i pau. Amb el temps, ha tingut el reconeixement que no va tenir a l’ombra dels seus socis.
3Pàg. 54
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Daniel Barenboim inaugura per segon any consecutiu la temporada Palau 100
amb la Staatskapelle Berlin, i s’estrena dirigint l’Orfeó Català i el Cor de Cambra

I la cultura europea?
Valèria Gaillard
BARCELONA

Una de les coses que més
sorprèn de Daniel Barenboim –el gran Daniel Barenboim– és la seva humilitat i proximitat. Ahir, en
la roda de premsa de presentació dels concerts inaugurals de la temporada
Palau 100 al Palau de la
Música Catalana, no se’n
va estar de bromejar amb
els periodistes, a banda de
lloar llargament el talent
de Gustavo Dudamel,
amb qui acaba d’enregistrar els concerts per a piano de Brahms (Deutsche
Grammophon, amb sortida el 4 de setembre).
Després de repassar la
tradició musical “rara i excepcional” de Barcelona, la
segona ciutat on es va fer
Parsifal, per exemple, o bé
on es va estrenar el concert
per a violí d’Alban Berg, entre d’altres cites històriques, va reivindicar la figura
d’Edward Elgar, de qui ahir
al vespre va dirigir la Simfonia núm. 1. “És un autor
que no es toca gaire, i pocs
instrumentistes i directors
s’hi han ocupat”, va dir.
Segons el director i pianista d’origen argentí amb
nacionalitat espanyola, israeliana i palestina, un dels
motius pels quals Elgar va
ser poc reconegut en vida a
Anglaterra, d’on era, és
perquè era catòlic. “Només
fins després de la Segona
Guerra Mundial no va ser
considerat heroi nacional
al seu país, mentre que
Alemanya va tenir molt
d’èxit a principis de segle.
Strauss, que va assistir a
l’estrena d’El sueño de Geronte, el 1904, deia d’ell
que era el compositor més
gran del moment.”
Va completar el programa d’ahir un repertori cent
per cent wagnerià amb el
preludi Encanteri de Divendres Sant, de Parsifal, i

Daniel Barenboim ahir al Palau durant un assaig amb la Staatskapelle Berlin. Al vespre va inaugurar la temporada Palau 100 ■ ACN

El director
d’origen argentí
dirigeix un
programa de
Verdi avui al
Palau de la Música

el d’Els Mestres cantaires
de Nuremberg.
L’òpera tornarà a ser la
protagonista en el programa d’aquest vespre, amb
un repertori dedicat a Verdi, que –recordem– també
està en cartellera al Gran
Teatre del Liceu amb La

Traviata (del 8 al 18 de juliol). Una de les novetats
del concert és que Barenboim dirigirà per primer
cop l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau amb
les Quatre peces sacres de
Verdi. “Sabia que el Palau
tenia un bon cor però no
me l’imaginava tan excellent; tenen una gran qualitat vocal, una preparació
estupenda i una actitud
oberta i ben disposada.”
Al mateix temps, el director va defensar la versatilitat de la Staatskapelle
Berlín, amb la que fa 25
anys que treballa. “Hem arribat a tenir una flexibilitat
estilística i sonora que rarament es veu, hem fet molta
òpera i treballat profunda-
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ment les diferències de so i
ritme en la música.”
Acadèmia a Berlín
El setembre del 2016
obrirà –preveu– l’Acadèmia de Música que dirigirà a Berlín i que està inspirada en la seva orquestra
West-Eastern Divan, integrada per músics israelians i palestins.
Aquest mateix setembre s’engegarà una prova
pilot amb músics del Pròxim Orient. “És important
que puguin tenir un contacte amb Europa i a la inversa, que els europeus
puguin treballar amb palestins, però també àrabs
d’altres països, com Turquia, Egipte, etc.”

El director va exigir de
nou més implicació d’Europa en la resolució del
conflicte israelianopalestí: “Els Estats Units no són
objectius per resoldre’l, i
estan més lligats a Israel;
en canvi, a Europa tenim
el conflicte molt més a
prop i tenim el problema
amb Estat Islàmic”.
Barenboim té ben clar
que el conflicte és humà,
no polític, i que per això
“la cultura té un paper
molt important”. “Històricament Europa està
molt orgullosa de la seva
cultura, però darrerament no la sosté amb l’ímpetu que caldria”.
De cara a una nova cita
amb Barenboim per la in-

auguració de la propera
temporada al Palau, Joan
Oller va dir: “Tenim diverses idees que poden ser
motivadores i ens agradaria tornar a fer una col·laboració amb l’Orfeó Català i el Cor de Cambra.”
El director i pianista,
que no va voler pronunciar-se sobre el procés sobiranista a Catalunya –
“la llibertat d’expressió
també comporta una responsabilitat i no vull parlar sobre coses que no conec prou”, va apuntar–,
obre un juliol ple de concerts interessants al Palau. En el cicle Palau 100
Grans Veus actuaran Anna Netrebko (dia 13) i Xavier Sabata (el 17). ■
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Palau de la Música

Barenboim: «La música inspira,
pero no resuelve conflictos»
El maestro abre la temporada de Palau 100 con Elgar y Verdi
C. S.

BARCELONA- La música es un
motor de acción, una fuerza inspiradora capaz de convertir a
hombres en héroes y a héroes en
dioses. Sin embargo, no es una
barita mágica que se alza en alto,
se agita y cambia las cosas, eso
siempre depende de la voluntad
de los hombres, que la música
puede llegar a despertar, pero sólo
eso. Si alguien lo sabe bien es el
director de orquesta Daniel Barenboim, un hombre con cuatro
nacionalidades, la argentina, española, israelí y palestina, y una
insaciable necesidad de romper
prejuicios y acercar a los pueblos.
Como músico, su voluntad de
cambio es enorme, pero como
hombre sigue limitado a las fuerzas externas, como todos. «La
música es racional, matemática,
emocional, poética, es una actividad espiritual, que puede llegar a

ser muy inspiradora, pero no
tiene la capaciodad por sí sola de
resolver conflictos. Lo que sí puede hacer es dar ejemplos de cómo
se puede vivir», comenta el maestro, que, entre otras hazañas, ha
dirigido una orquesta formada
por músicos israelís y palestinos.
El artista dirigió ayer a la Staatskapelle Orchestra de Berlín en el
Palau de la Música, en el concierto inaugural del ciclo Palau 100, y

DEBUT INSPIRADOR

El Orfeó Català y el Cor
de Cambra se ponen
por primera vez en
manos del maestro
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hoy vuelve a repetir con un repertorio muy verdiano, con las oberturas de «Il vespri siciliani», «La
fuerza del destino» y «La Traviata»,
de la que también se ofrecerá los
prelucios del I y el III actos. Aunque lo realmente especial sucederá en la segunda parte del programa, cuando Barenboim dirija por
primera vez al Orfeó Català y al
Cor de Cambra. «Me han sorprendido, tienen una gran calidad
vocal y una estupenda preparación musical. Además tienen una
actitud muy abierta», comenta el
director de orquesta.
El Palau volvió a quedarse pequeño ayer con la primera actuación de Barenboim con la Staatskapelle Berlin, en un programa
que incluía a Edward Elgar. La
formación berlinesa es una de las
más antiguas del mundo, con una
historia que se remonta al siglo
XV, y de la que Barenboim lleva 25
años acercándoles cada vez más

Daniel Barenboim dirige a la Staatskapelle de Berlín en dos conciertos
que cierran hoy con un programa verdiano y la participación del Orfeó

a la absoluta excelencia.»Si me
puedo permitir tener un poco de
orgullo, creo que en la orquesta
hemos llegado casi a tener una
flexibilidad estilística y sonora
que rara vez he visto en otras orquestas», sentenció.
Su relación con Barcelona y con
el Palau en particular siempre ha
sido muy intensa y no descarta

buscar nuevas vías de colaboración, algo que también suscribió
ayer Joan Oller, director general
del coliseo. «La relación de Barcelona con la música es rara y excepcional. Fuel el primer sitio que
estrnó “Parsifal” fuera de Bayreuth. Además, el Palau acogió el estreno del “Concierto para violín”
de alan Berg», señaló.
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L’Orfeó Català debuta sota
la batuta de Daniel Barenboim
El director obre el cicle Palau 100 amb la Staatskapelle berlinesa
quedirigeixlaStaatskapelleberline
sa, l’orquestra de la Staatsoper, des
de fa més de dues dècades, va pre
sentar fa uns dies a Berlín u dels seus
somnis, l’esquelet de l’edifici de la
futura acadèmia musical Barenbo
imSaid a Berlín. Un edifici amb un
auditori de Frank Gehry que paga en
bona mesura el Govern alemany i on
formarà músics de l’Orient Mitjà,
fent créixer així l’esperit de la West
Eastern Divan Orchestra, l’orques
tra de músics israelians i palestins
que va fundar el 1999 amb el palestí
Edward Saïd. “Obrirà el setembre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

És juliol però ahir a la nit es va inau
gurarlanovatemporadadelciclees
trella del Palau de la Música, Palau
100. I ho va fer, com l’any passat,
amb un dels grans noms del panora
ma musical global, el director d’or
questra i pianista Daniel Barenboim
(Buenos Aires, 1942) dirigint la
Staatskapelle de Berlín. Només que
aquest any Barenboim i la Staatska
pelle sonaran dues vegades: si ahir a
la nit van oferir un programa amb
Wagner i Elgar, avui, mostrant la se
va flexibilitat estilística i sonora, re
peteixen en el Palau amb un progra
ma verdià on actuaran per primera
vegada juntament amb el Cor de
Cambra del Palau i l’Orfeó Català,
que posen les seves veus al servei de
les Quattro pezzi sacri de Verdi.
Barenboim, que davant la premsa
va parlar del virtuosisme d’Elgar, les
maledicències de Strauss, el geni de
Gustavo Dudamel, la tradició musi
cal única de Barcelona, el conflicte
israelianopalestí i fins i tot la situa
ció grega, va dir que sabia de la fama
dels cors del Palau i per això va pro
posar aquest concert, “però no els

KIM MANRESA

Daniel Barenboim ahir en el Palau

imaginava tan excel∙lents, tenen una
gran qualitat vocal, una preparació
musicalexcel∙lentiunaactitudaten
ta i alerta al més mínim detall. Em
donen molta felicitat”, va subratllar.
I felicitat no n’hi falta: Barenboim,

Barcelona, Elgar, Dudamel
]Loquaç i divertit –quan Joan

Oller li va dir que tenia obertes
les portes del Palau va dir que
esperava que no fos només per
sortir–, Barenboim va parlar
ahir amb la premsa de música,
músics i fins i tot de Grècia. Va
començar repassant la tradició
musical de Barcelona “d’exe
cució de música difícil, moder
na, contemporània” –“quan
penso que el concert per a violí
de Schönberg el va tocar per
primera vegada la Filharmòni
ca de Viena el 2012 i quants
anys abans se sentia aquí...”, va
resumir– per dir que la capital
catalana “ha tingut una histò
ria musical única al món”.
Després va parlar d’Elgar,
compositor d’una música ex
traordinària “que representa
com la de Mahler l’esperit de
principis del segle XX amb tot
l’interès per la psicoanàlisi i
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Freud; no és només una a ex
pressió de l’imperi britànic
com se sol dir i executar”. Va
recordar que Strauss “va de
clarar que era el més gran
compositor contemporani.
Clar que potser ho va dir con
tra Mahler, a qui no podia
suportar”. I va lloar Gustavo
Dudamel, sota la direcció del
qual ha interpretat els con
certs de piano de Brahms que
tant s’estima (Deutsche Gra
mophon els publica al setem
bre): “Té una qualitat molt
important que no tenen tots
els directors, que és percebre,
saber i de vegades fins i tot
entendre el que l’orquestra li
està oferint.” Sobre el suggeri
ment de muntar una orquestra
de músics grecs i alemanys per
acostar actituds, espera “que
no tinguin la disciplina grega i
el temperament alemany”.

“Espero que Europa
es desperti i jugui un
paper més important
en la solució del conflicte
israelianopalestí
del 2016 però des d’aquesta tardor hi
ha un projecte pilot amb 12 joves
músics de l’Orient Mitjà i europeus.
És sobretot per a músics de l’Orient
Mitjà però no exclusiu, perquè és
moltimportantquetinguincontacte
amb els europeus i per als europeus
travar contacte amb els músics is
raelians, palestins, jordans, libane
sos, sirians...”, va explicar.
“Al cap i a la fi, espero que Europa
es desperti i jugui un paper més im
portant que el que ha jugat fins ara
en la solució del conflicte israeliano
palestí, perquè ni els uns ni els altres
noarribaranaunasituaciódeverita
ble diàleg. No és un conflicte polític
sinó humà entre dos pobles profun
dament convençuts de tenir el dret a
viureenelmateixtrosdeterra,iaixò
és impossible sense l’altre. Això sí,
poso un accent més fort sobre la res
ponsabilitat d’Israel perquè és un
país fort i els palestins continuen es
tant ocupats, és un conflicte asimè
tric”, va subratllar Barenboim, nas
cut a Buenos Aires al si d’una família
jueva d’origen rus que va emigrar
quan ell tenia deu anys a Israel. A
més, el director va aclarir que en la
nova acadèmia els músics no només
aprendran música sinó que hi haurà
també filosofia. Vol que els joves
“puguin aprendre a pensar”: “El
món digital ofereix possibilitats
enormes d’informació, però per al
coneixement i la saviesa la informa
ció és només el primer pas”.c

Josep Ma
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A SEGONA

ELS SEMÀFORS

IRECTOR

Gala Pin

sense corbata

es, malgrat que havia estat poc amable amb elles
gs. Bromista, sarcàstic i hiperactiu, ha acabat per
e en un personatge odiós per a Wolfgang Schäu
derós ministre alemany de Finances, de qui va dir
s primeres trobades: “No ens hem posat d’acord
n sols en allò en què estem en desacord”. Expli
n lloc de comprometre’s a fer reformes estructu
r discursos sobre l’aportació de Grècia a la civilit
ental. No va tenir un bon dia quan el va saludar la
l’FMI, Christine Lagarde, amb aquestes parau
t saluda la criminal en cap”, amb les quals respo
safortunada frase seva. La seva dimissió ahir
r les negociacions” és una manera de reconèixer
ber jugar les seves
ord amb Grècia
, però la sortida
s és un signe de les
ipras d’arribarhi.

REGIDORA DE CIUTAT VELLA

Pin, regidora barcelo
v Gala
nina de Ciutat Vella, anun

cia que la Guàrdia Urbana actua
rà amb contundència contra els
promotors de les
rutes de borratxera
crawl, i que revisarà
tot el model de
lleure nocturn del
districte. VIURE

Alice McDermott
ESCRIPTORA

vegades finalista del
v Tres
premi Pulitzer, l’escriptora

novaiorquesa Alice McDermott
publica ara la novel∙la Algú, on
una nena se situa en
un barri d’emi
grants irlandesos al
Brooklyn dels anys
vint.
PÀGINA 38

Daniel Barenboim
DIRECTOR D’ORQUESTRA

CULTURA

Veus d’Austràlia

ús per als
buits

rmativa sobre el
mpteig i retracte ha
a Generalitat ad
abitatges proce
s execucions hipo
er una quantitat
milió d’euros–,
quest mateix juliol
giran quaranta
estinats al lloguer

Després del seu èxit de fa uns
mesos al Festival del Mil∙leni,
tornen a arribar dels antípodes
els germans Angus i Julia Stone
per omplir els jardins de
Pedralbes amb el seu folkpop
seductor i magnètic. PÀGINA 40
ESPORTS

Gran salt endavant

Garbiñe Muguruza, número
20 del rànquing mundial,
s’ha classificat per als seus
primers quarts de final a l’herba
de Wimbledon després de der
rotar l’exnúmero u del món
Caroline Wozniacki per un
doble 64 en un partit controlat
de principi a final. PÀGINA 50
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a
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La indústria catalana ha tornat
a crear ocupació per primera
vegada des de l’any 2006 i el
2014 donava feina a 11.200 per
sones més que l’any anterior,
amb un 2% d’increment. Més
que aquesta xifra, el que comp
ta és que es trenca la tendència
de reducció d’empleats que va
començar el 2007. PÀGINA 63

Fàbriques revitalitzades

PENSEM QUE...

obrequalificació i talent

director d’orquestra i
v Elpianista
argentí Daniel

Barenboim condueix aquesta nit
la Staatskapelle de Berlín al Palau
de la Música en un
concert verdià en el
qual sonaran les
veus de l’Orfeó
Català i el Cor de
Cambra. PÀGINA 39

Felip Puig

CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ

catalana ha
v Latornatindústria
a crear ocupació el
2014 per primera vegada d’ençà
que va començar la crisi. L’ocupa
ció es va incremen
tar en més d’11.000
persones en sectors
clau per a l’econo
mia com l’automo
ció. PÀGINA 63

Abdul Fattah alSissi

PRESIDENT D’EGIPTE

davant l’onada
v AlSissi,
d’atemptats al Sinaí, prepa

raunanovalegislacióantiterroris
ta que suposa restringir la llibertat
de premsa, segons
denuncien organit
zacions de drets
humans i el sindicat
de periodistes del
Caire. PÀGINA 7
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Montull pretenia vendre
una casa per pagar al Palau
El jutge prohibeix que s’aixequi l’embargament
late, que aixequds l’embargament d’una de les propietats de
Montull per procedir a la seva
E1 jutge ha prohibit a Jordi Mon- venda. Es tracta d’una casa ubitull, ex-nfimero dos del Palau de cada a la urbanitzacid cala Binila Mfisica i m~dreta de F61ix Mi- ancolla, a Sant Llu[s, a Menorca,
llet, vendre una casa a Menorcai per la qual s’ha presentat una
donar els diners al Palau de la oferta de compra de 190.000 euMflsica. Mentrestant, la causa ros. Segonsels lletrats, la taxaci6
continua encallada en un laberint de la finca 6s de 186.347euros.
de recursos.
La intenci6 de Montull, semE1 9 de juny passat els lletTats pre segonsla versi6 de la seva dede Jordi Monrull, el despatx Mo- fensa, era ingvessar el producte
lins, van soHicitar a Pactual jutge de la vendaal Palau de la Mflsica,
de la causa, Julian Garcla de Eu- a fi de disminuir el seu deute pel
SANTIAGO
TAR|M
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

saqueig de l’entitat. Tot i aix6, el
jutge ho ha denegat i no ha procedit a aixecar l’embargament,
de maneraque la transacci6 no es
pot dur a terme de moment.
E1 despatx Molins ha presentat
un recurs contra aquesta decisi6
en qu6 posen 6mfasi que els
190.000 euros "serien integ*amerit i directament ingressats
pels compradors" al compte del
jutjat, a fi de reparar el Palau.
Tambdafegeixen que rant Morttall corn Millet "hart venut direrents actius de la seva propietat i

EL JUDI£1

E1 fiscal mant6
l’acusaci6a Crespo
[] La Fiscalia Anticorrupei6 va mantenirahir la
seva petiei6 de dos anys i
mig de pres6 per a Pexdiputat de CiU i exalcalde
de Lloret de Mar Xavier
Crespo per suborni prevarieaci6en l’filtima sessi6 deljudici que es va
eelebrar al Tribunal Superior de Justfeia de Catalunya. E1 fiscalva dir que
Crespo havia trot la eonfian~a ciutadana per haver-se deixat"complimentar" per un presumpte mafi6s rus a quiva
afavorir en una operaci6
urbanlstlca a Lloret, cosa
que l’acusat nega~

han lliurat el producte de la venda directament als perjudicats".
Mentrestant, la causa pel desfalc al Palau de la Mflsica continua immersa en un bucle de
recursos. E1 juliol del 2013 el
llavors jutge de la causa, Josep
Maria Pijuan, va tancar les investigacions, per6 un any mrs tard
l’Audi6ncia les va reobrir, atenent a la petici6 de la Federaci6
d’Associacions de Veins i Ve’ines
de Barcelona (FAVB), que volia
prendre declaraci6 eom a imputats a nou industrials que van
fer obres al Palau. Despr6s de
dur a terme aquest tr~tmit, van
tornar a quedar fora del cas. Despr6s, l’exdiputat de CDCJaume
Camps tamb6 va presentar recurs, ja que va entendre que
el seu possible delicte havia
prescrit, cosa que l’Audi6ncia va
admetre.
E1 mes de maig passat el jutge
que va substituir Pijuan despr6s
que es jubil6s va tornar a tancar
les investigacions, en una interlocut6ria en qu6 ja no figurava Jaume Camps. Tot i aix6, contra
aquest eserit judicial tamb6s’ha
recorregut, i tot apunta que hi
haur~ advocats que tornaran a
rec6rrer tot el caml, que passa
primer pel jutjat i despr6s per
l’Audi6ncia, arab la qual cosa 6s
dif[cil aventurar quanes pot celebrar el judici. De moment,en Pilltima interlocut6ria
es mant6
imputades 16 persones; a mrs de
reclamar a CDCels fons que podria haver cobrat a travds del Palau. Quinzeseus del partit estan
embargades.Segonsla policia, el
desfalc assoleix els 27 milions
d’euros, dels quals nou no han
aparegut, i s’atribueix a Montull
un benefici d’1,7 mi|ions.
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AGENDA
 CONCERTS

El primer en set anys 
Counting Crows presentaran
el seu setè àlbum d’estudi, Somewhere Under Wonderland,
el primer després de set anys
sense publicar material nou.
El músic L. A. serà l’artista
convidat. És un cantant, compositor i guitarrista mallorquí
amb més de 20 anys de trajectòria musical. Sala Razzmatazz.
Carrer Almogàvers, 122. Avui a
les 20.00 hores. Preu: 36 euros.
www.salarazzmatazz.com.

Daniel Barenboim  Després del primer concert d’ahir,
Daniel Barenboim actuarà
avui al Palau de la Música Catalana al capdavant de l’Staatskapelle Berlin per continuar amb la inauguració de
la temporada de Palau 100. Pa-

ardins de Pedralbes a partir de les 22.00 hores.

ARXIU

ues últimes actuacions

à Miguel Poveda actuarà dijous per a presentar
onetos y poemas para la libertad, un treball que
de versos, clàssics i contemporanis, als quals ha
cantautor canari Pedro Guerra. Tancarà el festiompositor britànic-libanès Michael Holbrook Penut pel seu nom artístic de Mika. El seu esperat nou
out You, un avançament del seu quart àlbum d’esalitzat alternant-ho amb la seva tasca de jurat al
r X d’Itàlia i al reality francès The Voice.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

lau de la Música Catalana. Palau
de la Música, 4-6. Avui a les 20.30
hores. Preus: de 25 a 150 euros.www.palaumusica.cat

‘Veus amb ànima’  Susana Sheiman actuarà al Festival Grec amb el seu quintet.
Un jazz amb un repertori variat amb tot tipus d’estils. Sala
Jamboree. Plaça Reial, 17. D’avui
a dijous a les 20.00 i 22.00 hores.
Preu: 12-15 euros. www.lame-

va.barcelona.cat/grec/es.

8TV
Programa “8 al Dia”
Josep Cuní entrevista Daniel Barenboim
6-7-2015
Enllaç
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/daniel-barenboim-inaugura-la-temporada-del-palaude-la-musica/

TV3
Telenotícies Vespre
6-7-2015
Entrevista-declaracions de Daniel Barenboim
Enllaç
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/entrevista-a-barenboim/video/5537559/

