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Händel dóna tot
el protagonisme
al Cor de Cambra
del Palau
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Händel: ‘Israel in Egypt’
PALAU DE LA MÚSICA 14 DE FEBRER

l 1990 naixia, impulsat per
Jordi Casas, un cor que tenia com a objectiu esdevenir un grup vocal versàtil,
capaç d’abordar un ampli
espectre estilístic amb la màxima exigència i qualitat i omplir la incomprensible mancança al país (més enllà del
cas específic del Liceu) d’un cor professional. El Cor de Cambra del Palau
de la Música ha tancat ara les celebracions del 25è aniversari de la mà del
seu titular des del 2011, Josep Vila i Casañas, a l’espera de qui serà, a partir de
la temporada vinent, el tercer director
en cinc lustres, Simon Halsey.
Una efemèride així bé mereixia
una obra ambiciosa on el cor fos el
protagonista absolut, requisits que
reuneix amb escreix Israel in Egypt
de Händel, un oratori atípic entre
l’extens (i a casa nostra ben oblidat)
catàleg en el gènere del compositor
angloalemany. Llàstima que la supressió –cert, habitual– de la primera part, The lamentation of the Israelites for the death of Joseph, trunqués
l’estructura tripartida, amb un cant
de deploració i un d’exultació emmarcant una part narrativa.
Fos com fos, el Cor de Cambra del
Palau va tenir moltes oportunitats
per mostrar la seva qualitat, sonant
amb precisió i homogeneïtat i arribant sense defallir fins al final, mentre que les breus parts per a solistes
van estar cobertes amb solvència per
cantaires del mateix grup. L’acompanyament de Vespres d’Arnadí, el conjunt instrumental creat per Dani Espasa, es va integrar sense problemes
en una versió ben mesurada, on tot
sonava al seu lloc, però a la qual va faltar més tensió. Això va ser més evident en un en excés plàcid Exodus,
amb un discurs truncat per llargues
pauses entre números. L’adrenalina
va pujar a Moses’ song (amb alguns
números retallats) fins a arribar a una
conclusió adequadament majestuosa. En acabar, l’abraçada entre Vila i
Casas va ser un moment emotiu al
mateix temps que el símbol del final
d’una era.e
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01. Spike Lee i dos actors de Chi-raq, Nick Cannon i John Cusack. GETTY 0

La ‘Lisístrata’ h
Spike Lee sorprèn

‘Genius’, sobre Thomas Wolfe i el seu editor
XAVI SERRA
ENVIAT ESPECIAL
BERLÍN

Escrita per Aristòfanes el 411 abans
de Crist, Lisístrata ja ha generat
adaptacions tan curioses com el còmic homoeròtic de Ralf König, que
va portar al cinema Francesc Bellmunt. Però la palma se l’endú Spike
Lee, que a Chi-raq –fusió de Chicago i l’Iraq en argot raper– situa
l’obra en la ciutat amb més assassinats dels Estats Units, on la guerra
entre dues bandes rivals (els Troians i els Espartans) està tacant de
sang innocent els carrers. Per forçar
la pau, les dones dels dos bàndols
organitzen i fan una vaga de sexe
que porta els seus homes al límit.
Chi-raq és una adaptació molt
personal i alhora fidel a l’original.
No només conserva l’argument de
Lisístrata, també el cor –resumit en
la figura de Samuel L. Jackson– i el
nom grec dels personatges. Però
Spike Lee aconsegueix que tots
aquests elements encaixin de manera natural en el context de la cultura
negra, i fins i tot els seus diàlegs en
vers tenen una musicalitat hip-hop
que sona natural. A través d’un espectacle colorista –de vegades estrident–, el director de Malcolm X trasllada un missatge diàfan sobre el cicle de violència i mort que assetja la
població dels barris perillosos de
Chicago. Als Estats Units l’han criticat per retratar la ciutat com una
zona de guerra, però ahir es va de-

fensar amb números: “53 persones
assassinades en el primer mes de
l’any. 17 només en aquesta setmana
Això, per a mi, és una zona de guerra”. El problema, esclar, no és exclusiu de Chicago. “Als Estats Units, 99
persones moren cada dia per armes
de foc. I què fa la gent per solucionar-ho? ¿Votar Donald Trump com
a president?” Lee també va subratllar que mai va demanar que es fes
un boicot als Oscars –“Si Chris Rock
vol presentar la gala, em sembla perfecte, però jo no hi aniré”– i va dedicar uns minuts de la roda de premsa a preguntar als periodistes com es
va rodar Victoria. “Un únic pla de
dues hores? No pot ser, segur que
fan trampa”, va bromejar.
Una profitosa aliança literària

Els tímids aplaudiments amb què el
públic de Berlín va rebre ahir Genius
no feien justícia al notable debut en
cinema del dramaturg anglès Michael Grandage. La pel·lícula examina de prop la relació entre
Thomas Wolfe (1900-1938) i
el seu editor, Max Perkins
(1884-1947), que també va
ser l’editor de Hemingway i Fitzgerald. Quan
la primera novel·la de
Wolfe arriba a la seva
taula, després de passar
per totes les editorials de
Nova York, és un monstre
impublicable de milers de
pàgines i una prosa tan brillant com excessiva. Perkins,
fascinat pel talent en brut de l’au-
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s’havia anul·lat la normativa del tripartit que limitava la velocitat en els
accessos a la ciutat a 80 quilòmetres
per hora, ja que es va creure que no
resultava efectiva. Aquesta limitació, a més, havia aixecat una allau de
crítiques que consideraven que la
mesura era recaptatòria. En aquest
context, el nou Govern va centrar el
missatge a fer pedagogia creant, per
exemple, els períodes de contaminació elevada, durant els quals cal
reduir l’activitat de determinades
indústries, per exemple.

Alumnes de La Salle Comtal durant les
proves d’avaluació de 4t d’ESO. PERE TORDERA

Pere Calders i
Carmen Laforet, a les
proves de 4t d’ESO

Impostos a la vista

En qualsevol cas, la solució al problema de la contaminació, amb dos
processos sancionadors sobre la
taula incoats per Europa, requereix
mesures addicionals. La direcció general de Qualitat Ambiental n’ha
definit algunes durant els últims
mesos, com ara l’aplicació d’un impost específic per a cada desplaçament en cotxe o la modulació del
preu dels peatges, dels aparcaments
i del transport públic durant els episodis de contaminació més elevada.
Per fer-ho, però, cal implantar un
sistema de mobilitat intel·ligent i
variable –ja hi ha descomptes per
als vehicles més nets– i, sobretot,
etiquetar els vehicles seguint criteris ambientals. Aquest últim pas ja
és damunt la taula del Govern, que
en paral·lel treballa per definir com
es poden implantar les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP)
dins de cada ciutat. Mentrestant, especialment en èpoques poc plujoses, la contaminació continuarà
acumulant-se en l’aire.e

arcelona concentren alguns dels indicadors de
és elevats de la ciutat. GETTY
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NÚRIA MARTÍNEZ / ELISABET ESCRICHE
BARCELONA

“Un examen molt fàcil”. Així van qualificar
ahir la prova de català dels exàmens d’avaluació de 4t d’ESO la majoria d’alumnes de La
Salle Comtal, situada just davant del Palau de
la Música. Les proves les fan 67.719 alumnes
catalans de 1.060 centres educatius, i per primera vegada inclouen un examen cientificotecnològic i un de llengua alemanya com a tercera opció en llengua estrangera. L’objectiu
d’aquests exàmens és mesurar quin és el grau
d’assoliment de les competències bàsiques al
final de l’etapa d’educació obligatòria.
L’examen de català constava d’una part de
comprensió lectora en què els alumnes havien d’analitzar un text adaptat de Pere Calders
i un segon text del dramaturg nord-americà
John Guare. Pel que fa a la part escrita, havien de fer una redacció sobre si és possible fer
amics sense utilitzar les xarxes socials. Per a
la majoria dels alumnes de La Salle Comtal, la
part més senzilla va ser la de la redacció. “És
un tema molt pròxim i molt quotidià per a
nosaltres”, explica una de les alumnes, la Sofia Regadera.
En canvi, la part de comprensió lectora els
va semblar més complicada. “Algunes preguntes m’han semblat confuses”, apunta la
Sol Iara, que confessa que ha dubtat en algunes respostes. Una de les professores, la Cristina Jordan, creu que en general la prova tenia un nivell molt assequible per als alumnes.
“Els han posat temes molt pròxims i que dominen, en especial el de les xarxes socials”,
apunta. A més de la de llengua catalana,
aquest dimarts els alumnes també van fer les
proves de castellà i matemàtiques. L’examen
de castellà va tenir com a principal protagonista un extracte de Nada, de Carmen Laforet, i una entrevista de La Vanguardia a la directora de l’Institut de Comunicació entre
Ximpanzés i Humans, Deborah Fouts. Avui
serà el torn de les proves de competència cientificotecnològica i llengua estrangera
(66.785 alumnes faran la prova d’anglès; 329,
la de francès, i 65, la d’alemany).e
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El pianistarusEvgeni
Koroliov
tornaal Palaudela M~sica
per
interpretar
L ’ort delc~fugc~,
BWV2080,
una de
les obresmusicals
m~sfamosesi crom~tiques
del compositor alemanyJohann
Sebastian
Bach.10euros.
20.30hores.£arrerPalau
dela ML~sica,
4-6.

El I~rupdeBoston
Dropkick
Murphy,
s tocaaquesta
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acornpanyatsper BryanMcPherson,
Blood
Or Whiskey’
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Caetano
Veloso &
GilbertoGil
2 de mayo.21 h.
Palau de k~ Mdsica
Caetano
Velosoy GilbedoGil vuelven
a Barcelona
por aclamacibn
popular.
Susold out del ahopasado
en el Gran
Teatmdel Uceuhlzo quemuchagente
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Programacibny precios
Luis Eduardo James Bay
Aute
12 de matzo
18 de febmro
Palaude la Mt~sica
21 h. De 15a48£

Razzma~zz
21.30 h.30 ~

Tommy
Lindi Ortega Emmanuel

18 de febrero
BARTS
Club.
21 h. Ant. 22/Taq.24 E

16 de matzo
BARTS.
21 h.
25 y30 £

GregDulli

Vanesa
Martin

24 de f~brero
BARFS
21 h. 22 y25 E

Caravan
Palace
2 de marzo
BARFS
21 h. 22 y25E

19 de matzo
SantJordi Club
21 h. 25y 50E

AndrOs
Su&rez
1 deabril
BARTS.
21 h.
18y24E

Adrian Belew
Igor
=dema~o
Bikini.
21
h.
Paskual
Ant. 25E/Taq.30 E
Ramon
Mirabet
/~olo. 21 h.
Ant. 15E/Taq.18 £

Adri& Punti
11 de mar¢o
L’Auditod2.21 h, 24 E

1 de abdl
BARP3Club
21h. Ant. 12 E/Taq.15E

Orquesta
BuenaVista
Social Club
4 deabril
Audltod del Fbmm.
21 h. De24 a60E

Sivan Talmor Tindersticks

Yann Tiersen

Lisa Fischer

7 de abdl
BARTSClub
21 h. Ant. 12 ~/Taq.15E

14 de abdl
L’Auditod.21h.
De 20 a38 ~

3 de mayo
Palaudela Mdsica
21 h. De20a42 E

18 de mayo
BARP3,21 h.25 a 35E

Enric
Verdaguer
+ Cybee

Adri& Punti
~sdeab.~
,.~u~o~

Blaumut
edemayo
~,~rrs.
~h.~y~4~

8 de abdl
LUZde Gas.21h.
Ar~. 12 E/Taq.15 £

Juanito
Makandd
9 de abdl
BARP3.
21 h.
15y20~

Noel
Gallagher’$
High Flying
Birds
~deab,,
s=,Jo~,
Club

21 h. 24~

Bebe
15 de abdl
Teatre-Auditod
SantCugat.
21 h. 28E

Tomatito
15de abdl
BAFffS.21h.

~25a38~

20 de mayo
BARTS
Club. 20.30 h.
Ant. 12 E/Taq. 15~

Jack
Broadbent

Animal

7 de mayo
BARTS
Club.
20.30h. Ant.18~ / Taq.22~

21 de mayo
Bikini.21h.
Ant. 10£/Taq.15 £

Carlos
Sadness

Ramon
Aragall +
Pol Cruells

Apolo.21 h.

27 de mayo
LuzdeGas.21 h.
~ 15 E/Taq. 18E

Carmen Boza Ant. 15 E/Taq.18 £
~deeb.,
Quimi Portet
,.~u~o~
3
21.30h. 15E

Dami&
Olivella

12 de mayo
BARTS.21 h. 18y22E

Amaral
11 de junio
SantJordi Club
21.30 h. 18y42E

Revblver
Acdstico

Nora Norman

30 de abdl
BARTS.
21 h.
24y28E

13 de mayo
BARTS
Club. 21 h.
Ant. 12 E/Taq. 15E

Ludovico
Einaudi

Caetano
Veloso &
Gilberto Gil

Judith Owen
feat. Leland Rozal6n
15 de junio
Sklar
P~laude la MOsica.

14deabril
GranTeatredel Uceu.
21 h. De40 a95E

2de mayo
Palaude la M~sica
21 h. De38a 146E

14 de mayo
BARTS
Club. 21 h.
Ant. 12 E/Taq. 15E

21 h. 40E

MarcusMiller
13 de abdl
BAFffS.21 h.
De28a45E

ZakkWylde
14 de junio
BARTS.21 h. 28 y35E

21 h. De20a38E

Descuentos
Club TheProject
15%de descuento
para los sociosdel club conunI|mite
de2 entradaspor soclo/conclerto.(entradasllmltadas)
Consulta
enla webquaartistasentranen la politica
de descuentos
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CametBlbllotequea, CametJove y’rresC
10%de descuento
Grupos
20%para grupos de m~sde 10 personas
(Doscuentos
sblo apllcablesen ventaanticlpada)

guitarbcn.com
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YannTiersen
3 de mayo.21 h.
Palau de la MO,dca
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L’ONCA
i el trompetista
Luis Gonz&lezactuen al
Palau de la Mt sica
Enel concerts’interpretaran
pecesdels compositors
Neruda,Bridge i Rauber

Mahler ChamberOrchestra. L’int6rpret ha enregistrat quatre ~lbums,
en qu6 interpreta rant mfisica barroca comdel segle XX,i estrena peces
de compositors espanyols queli ban
ELPERI(~DIC
estat dedicades. Actualment 6s proIIBARCELONA
fessor de trompeta al Centre SuperiL’Orquestra Nacional Cl~ssica d’An- or de Mfisica del Pals Basc-Musikene
dorra (ONCA)i el trompetista Luis i al Conservatoridel Liceu.
Gonz~ilezestrenen el nou Cicle I’ONE1 concert, dirigit per GerardClaCAal Palau ambel programa titulat
ret, seth aquest dijous ales vuit del
El virtuosismede la trompetadel segle vespre al Petit Palau. E1 programainXVIII a! segle XX. Gonz~lezsubstitu- clou: Concertper a trompetai orquestra
eix a la trompetista Mireia Fart,s in- en Mi bemoll, de Johann Baptist Geicialment programada.
org Neruda (1708-1780); Suitepera
Gonz~ilez 4s un dels trompetistes comes, de Frank Bridge (1879-1941),
espanyols m4s destacats. Col’labora i Conce~oHumeurs
per a trompetai orambl’Orquestra de Cadaqu~s, la Ro- questra de coma, de Frangois Rauber
yal Concertgebouw Orchestra i la (1933-2003).
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