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Recitals, concerts, bpera... E1millor de la
setmana per Pere Andreu dariod

~I’ Festival
Emergents
L’OBC
s’uneixa la iniciativa queaquests
diest6 Iloc a la ciutati quevol
donara con6ixer
talent jove. JosepVicent
la dirigeix endosconcerts,
onintervenentamb~
els violinistesTobias
Feldman
i MariaFlorea,la
violista SaraFerr~ndez
i el pianistaAlexander
UIIman.
-) L’Auditori.M:Marina.
Dissabte
23,19
h. Diumenge
24,11
h. 10-58
~.

~l’Javier
Perianes
El granpianistaandalOs
tornaal Palau,aquesta
vegada
ensolitari. El
programa
quepresentainclou m~siques
de FredericChopin,Claude
Debussy
i Manuel
deFalla .Ta mb~estrenarbI’~ltima obradeJoan
Guinjoan,compositor
tarragonidesaparegut
a comen(.:ament
d’a ny.
-) Palau
dela M~sica
Catalana.
M:Urquinaona.
Dimarts
26,20h. 15-35
~.

~l’Juan
dela Rubia
I~s undels organistesarabm6stalent nascutsa Espanya
aquestes
~ltimesd~cades,
i tenimla sort deveure’lactuarsovinta casanos~ra.
Aquesta
vegada
fa sonarI’orguedel Palau,enu n concertons’hi podran
sentir peces
deBach
i Glass,a m~s
d’improvisacions
del mateixinterpret.
-) Palau
dela M[~sica
Catalana.
M:Urquinaona.
Diumenge
24,18
h. 15~.
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MARTA MOLEÓN - MADRID

H

Las claves

La web
tiene un
apartado que
visualiza las
redes sociales
del Palau.
Cuenta con
80.000
seguidores
La sección
«Blog» reúne
entrevistas,
artículos de
divulgación
cultural o
crónicas del
Orfeó
Algunos de
los conciertos
serán
exclusivos y
estarán online
durante un
tiempo
limitado

a sobrevivido a la violencia del paso del tiempo, a
la batuta de Strauss, a las
delicadezas sinfónicas de Stravinski y al Modernismo. Ha sido
capaz de resistir de manera estoica la pataleta represiva de
Franco cuando a principios de
los sesenta interpretar un poema de Joan Maragall delante de
multitud de personas se traducía, en el mejor de los casos, en
una detención. Refugio habitual
de notas, acordes, cantos y furores, ampliﬁcador por derecho de
esperanzas melómanas y escaparate arquitectónico de la belleza sin paréntesis, el Palau de
la Música escribe ahora un nuevo párrafo en el capítulo de su
historia con la ayuda y el mecenazgo de Endesa. La Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana ha creado junto con la
compañía eléctrica, «Palau Digital». Un nuevo portal web que
pretende difundir, proyectar y
ofrecer contenidos musicales
relacionados con actos, conferencias, conciertos y actividades
concernientes al auditorio. El
público al que está dirigido no
representa sin embargo un sector reducido, puesto que uno de
los principales objetivos de esta
plataforma es la extensión y la
divulgación de los contenidos
musicales. Tanto la comunidad
más próxima al Palau y el Orfeó,
como todos aquellos curiosos
que estén interesados en la cultura, la música y el conocimien-

Endesa presenta junto a la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana «Palau Digital», un
nuevo portal web

El renacer
digital del Palau
de la Música
to, tienen cabida en un espacio
cuyo hilo conductor es el disfrute. Esta apuesta de la institución
catalana por la digitalización
como herramienta para la difusión de contenidos, la promoción
de la interacción y la ﬁdelización
del público entronca de forma
directa con la labor por la que
Endesa lleva años apostando
desde el convencimiento de que
el camino debe ser hacia un futuro abierto, innovador y colaborativo.
Son siete las secciones que ﬁguran en la página a través de las
cuales se puede bucear de forma
alterna por las particualridades
del universo Palau. Desde el
apartado de «Conferencias» en
el que se pueden consultar todos
los archivos sonoros de los acontecimientos paralelos a la programación como conferencias,
masterclass o encuentros con

PALAU DE LA MÚSICA

«Palau
Series» es un
proyecto en
construcción
dentro de la
web que
pretende crear
contenidos
específicos
El apartado
«Archivo»
concentra la
colección de
las grabaciones de los
conciertos del
Palau desde
sus primeros
años de vida
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Tiempo de
innovación
La plataforma del «Palau
Digital» continúa la estela
de emprendimiento
tecnológico que ha
manifestado la institución
musical en estos últimos
años. La digitalización y el
favorecimiento del acceso
público a gran parte del
archivo del CEDOC (Centro
de Documentación del
Orfeó Català) o la implementación de toda la
cartelería digital vinculada
con los contenidos web del
Palau en 2016 son
ejemplos que dan buena
cuenta de ello.

artistas, hasta el de «Conciertos»
–uno de los más ilustrativos e
interesantes a nivel visual–, en
donde se destacan las grabaciones más relevantes que han tenido lugar en el Palau durante los
últimos años, los que se corresponden con la temporada en
curso y otros que están relacionados con la programación del
momento.

La casa del sonido
El templo modernista de Lluís
Domènech i Montaner se convierte gracias a esta plataforma
en una ventana musical completamente abierta que abraza la
tecnología como herramienta
principal de difusión y se adapta
a los nuevos lenguajes contemporáneos del arte. Ciento once
años de historia saludan al presente de las pantallas digitales
con el ﬁrme propósito de poner
al alcance de todos un pedazo de
actualidad sobre el sentir de la
música. El esqueleto vertebrador de su fachada ha ido evolucionando con los años de forma
paralela a su inevitable adaptación a los tiempos. Es por eso
que «Palau Digital» se erige
como una de las grandes novedades digitales del momento,
consolidando además el papel de
Endesa como patrocinador oﬁcial y activador cultural cuyo
objetivo sigue siendo que las
luces de las joyas del patrimonio
arquitectónico y artístico del
territorio hispano y los versos
comprometidos de Maragall no
se apaguen.

El director
Pablo HerasCasado,
durante
el recital
de «Selva
morale e
spirituale» de
Monteverdi
y Balthasar
Neumann
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Ami aqu[

GRATIS
Gaudeixde la ciutat per la cara
musicals al voltant
de les arts sonoresi
musicals. Arrenca
amb una confer6nciahomenatgeal critic
cultural MarkFisher
(dv. 22) ihiveureu
instal.laci6 Songsof
Europe(ds. 23).
-> Born
CCM.
M:Jaume
I.
Dv.22i ds.23.18.30
h.

MOSICA

Concurs
MariaCanals
87 pianistes de 34 nacionalitats
participen en el concurs, que es fa
al Palau de la Mt/sica. Per6 durant
aquests dies tamb6 trobareu
pianos de cua repartits per la
ciutat esperant que els toqueu.

MENJAR

XVIFestival
Mundialde Sepes
Borsx, escudella,
cocido maragato,olla
gitana, ph6, ramen...
les podeutastar totes
en aquesta festa
miticade NouBarris.
->Marquesina
deViaJ~ilia.
M:ViaJ~lia.
Dg.24.12
h.

"->Deldg.24demar~
al dg.7d’abril,
mariacanals.org

ESPORT

Bicicletada

LLIBRES

LaBicicletada6s un
recorregut c6ntric
d’l 1 quil6metres que
acaba al passeig de
Lluis Companys.
AllOt
s’hicelebra la Festa
de laBicicleta, amb
activitats, railers iun
gran mosaic que es
veurades del eel!
--> Arag6
amb
passeig
de
Gr~cia
i passeig
deLlu~s
Companys.
Dg.24.10
h.

FiradelLlibre
Feminista
Hihaur~parades amb
llibres feministes,
presentacions, un
vermutpo6tic i els
concerts de Marina
Prat, l~lia Riudavetsi
Maria Sarmiento.
->PI.deSants.
M:Pla~a
de
Sants.
Ds.23.D’11
a19h,

MIJSlCA

Trobareu
moltesm6s
ideesperfera Barcelonasense
gastar
ni unc6ntim
a
timeout.cat/
barcelonagratis

Sons
dela
mem6ria
El festival Eufbnic
6s darrere d’aquest
cicle d’activitats
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TEMPORADA 2019-20

El cicle Ibercamera brinda el
debut de Currentzis a BCN

F

R
u
4
N

3 El mestre grec dirigirà la ‘Simfonia Tità’ de Mahler a l’Auditori
AGE FOTOSTOCK / SEBASTIAN GOLLNOW

MARTA CERVERA
BARCELONA

I

bercamera aposta per les dones
en la nova temporada amb tres
grans pianistes: Martha Argerich (Buenos Aires, 1941), Maria
João Pires (Lisboa, 1944) i Varvara
(Moscou, 1983). Tres dames de diferents generacions conviuen en la
programació de la 36a edició del
cicle musical de la família Prat que
portarà a Barcelona per primera vegada el versàtil i sol·licitadíssim director Teodor Currentzis (Atenes,
1972) amb l’Orquestra Simfònica
SWR Stuttgart de la qual és titular.
Després dels seus èxits als festivals
de Lucerna i Salzburg, Currentzis
debutarà a l’Auditori amb la Simfonia núm. 1 de Mahler, més coneguda
com a Simfonia Tità, i Mort i transfiguració, de Strauss.
El Rèquiem de Verdi amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski
capitanejada pel tsar Guérguiev
amb el Cor Ibercamera que dirigeix
Mireia Barrera destaca en la programació juntament amb una vetllada
barroca protagonitzada per Forma
Antiqua. El grup de referència en interpretacions amb instruments originals que dirigeix Aarón Zapico
oferirà l’Stabat Mater de Pergolesi
amb la brillant soprano María Espada i el contratenor Carlos Mena.
ANY BEETHOVEN / La temporada obrirà

el 6 de novembre amb música de
Bach, les famoses Variacions Goldberg
interpretades pel pianista bielorús
Eugeni Koroliov. Després arribarà
la primera de les celebracions del
250è aniversari del naixement de
Beethoven amb la interpretació de
la imponent Novena Simfonia amb
l’Orquestra de l’Òpera de Praga dirigida pel veterà Karl-Heinz Steffens,
el seu titular, amb les potents veus
de l’Orfeó Donostiarra. «No és fàcil
trobar gent que faci un bon Beethoven», afirma Josep Maria Prat, ànima d’Ibercamera que arriba a la seva 36a temporada.
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33 El director grec Teodor Currentzis serà una de les atraccions de la pròxima temporada d’Ibercamera.

Tres dames del
piano, Maria João
Pires, Martha Argerich
i Varvara, coincideixen
en la 36a edició del cicle
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L’homenatge al cèlebre músic
de Bonn es completarà en dos concerts més. El primer, el 3 de desembre, serà el recital fora d’abonament de Varvara amb les sonates
Clar de lluna i Els adeus. Després, el 21
de maig, tindrà el magnífic Pinchas
Zukerman interpretant el Concert
per a violí amb la Royal Philharmonic. Per la seva banda, Martha Argerich tornarà a la temporada Ibercamera el curs 2019-20 aquesta vegada amb l’Orquestra Simfònica de
Lucerna, dirigida per James Gaffigan, per oferir el Concert per a piano
en sol major de Ravel que al seu dia
no va poder estrenar el mateix
compositor. La Simfonia del Nou Món
de Dvorak i el Concert romanès de Ligeti completen el programa.
El concert de Maria João Pires

també serà especial, ja que actuarà
amb un dels joves violinistes amb
més futur, el japonès Fumiaki Miura, de 26 anys, que aquesta temporada debuta al Palau de la Música el
28 de maig. Pires i ell interpretaran
la Sonata per a violí i piano de Debussy
i la Sonata per a violí i piano núm. 10 de
Beethoven. Aquesta última obra recordarà Ginette Neveu (1919-1949),
magnífica violinista que va impactar Pires. «Sempre ha pensat que
aquest concert va despertar la seva
vocació», recorda Prats. «Tenia 4
anys i va ser l’últim de Neveu que,
l’endemà, va morir en un accident
aeri». Miura també protagonitzarà
el Concert per a violí en re majorde Txaikovski amb la Simfònica de la Ràdio
de Frankfurt. dirigida per Andrés
Orozco-Estrada. H
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o 2021, de una obra icónica de Dalí que
podrá verse en la Torre Galatea durante unos cinco meses fruto de un acuerdo con una institución aún por desvelar. Otro de los proyectos destacados es
la publicación, aún sin fecha, de una edición revisada de La vida secreta de Salvador Dalí, autobiografía que el pintor
publicó
1942. «Tenemos
el reto de
20en
Marzo,
2019

El museo de Figueras recibió en 2018 más de un millón de visitantes
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250 aniversario de su nacimiento

De estreno
El debut en Barcelona del
director Teodor Currentzis
es uno de los platos fuertes
de la programación

Beethoven, gran protagonista de la
próxima temporada de Ibercamera
PEP GORGORI BARCELONA

La temporada de conciertos de Ibercamera llega a su 36ª edición con una
propuesta que reúne a grandes solistas y directores del panorama internacional. El primer concierto en
Barcelona de Teodor Currentzis, que
dirigirá la primera sinfonía, «Titán»
de Mahler con la orquesta SWR de
Stuttgart, se perfila como uno de los
grandes atractivos de la propuesta
(4 de marzo de 2020). Con todo, el
protagonismo será de Beethoven, de
cuyo nacimiento se celebran 250
años. Obras como la «Novena Sinfonía» y su «Concierto para violín» estarán presentes en los diez conciertos que se celebraran alternando el
Auditorio y el Palau de la Música Catalana.
Currentzis es, en palabras del presidente de Ibercamera, Josep Maria

Prat, «el más deseado de los directores emergentes del mundo», y sus
interpretaciones suelen ir más allá
de lo común, con unos tempi y unas
dinámicas muy personales. A su lado,
en el cartel se incluyen figuras consolidadas como las pianistas Maria
João Pires y Marta Argerich, el violinista Pinchas Zukerman y el también director Valery Gergiev.
Entre los jóvenes talentos, otra
pianista, Varvara –un concierto fuera de abono en la Sala 2 del Auditorio, buscando proximidad con obras
de Beethoven y Liszt, el 3 de diciembre de 2019– y otro violinista, el nipón Fumiaki Miura, un verdadero fenómeno internacional en plena ebullición, que interpretará, en dos
sesiones diferentes, el concierto para
violín de Tchaikovsky (29 de enero
de 2020) y sonatas de Brahms y
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lativiza Mercader.
La traducción al chino del catálogo,
la consolidación del público francés
como uno de los principales motores de
esos visitantes internacional que copan
el 80 % de la asistencia y la recuperación
de unas cifras que, pese a todo, bajaron
en 2018 un 7,52 % respecto a las de 2017,
completan la lista de deberes.

Teodor Currentzis

NADIA ROMANOVA

Beethoven con Pires al piano (2 de
junio).
La próxima edición, con todo, se
abrirá con una propuesta que rehúye
de los grandes titulares: las «Variaciones Goldberg» de Bach interpretadas al piano por Evgeni Koroliov (6
de noviembre). La música antigua
tendrá también su lugar, con el Stabat Mater de Pergolesi interpretado
por Forma Antiqva. El Orfeón Donostiarra y el Coro Ibercamera, dirigido
por Mireia Barrera, estarán también
presentes en la programación.
Los conciertos de Ibercamera cuentan con un 87,2 % de ocupación, gracias en buena parte a los 1.300 abonados que tiene el ciclo. El presupuesto para la próxima temporada será
de 1,3 millones de euros, del que las
subvenciones públicas cubren el 8 %.
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Ibercamera porta Currentzis a Barcelona
L’aclamada batuta ve la temporada 2019-2020 al capdavant de l’SWR Stuttgart
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El desitjat Teodor Currentzis (Atenes, 1972), una batuta amb una
comprensió singular de la música
quehavingut arevolucionar elmón
de la clàssica, trinxant els clixés de
la direcció orquestral que encara
arrossega gustos del segle XX, debutarà finalment a Barcelona. I no
serà ni al cicle Palau 100, que fa uns
anys que propicia l’ocasió, ni amb
Ibermusica, que l’acaba de programar a Madrid. Serà amb Ibercamera, la temporada 2019-2020.
El vincle entre el músic i la promotora és l’Orquestra Simfònica
SWR Stuttgart, de què Currentzis
ara és titular i amb què Ibercamera
té un conveni. Així, si fa dos anys se
la va sentir a L’Auditori amb Christoph Eschenbach al podi i aquest
novembre, en l’actual cicle Ibercamera, ha aparegut amb Eliahu Inbal, les pròximes tres temporades
l’orquestra alemanya farà gira amb
Currentzis. Mahler serà el plat fort
aquesta vegada i la propera.
L’inclassificable Currentzis va
despertar l’atenció de Gerard Mortier quan aquest dirigia el Teatro
Real. I ha fascinat artistes com PeterSellars,quevaferambellIdomeneo i La clemenza di Tito a Salzburg.
El seu temperament artístic li ha
creat una fama d’enfant terrible capritxós i exigent fins i tot amb la seva discogràfica Sony. I no és difícil
que cancel·li o canviï el programa.
“Ens consta que té ganes de fer
aquestagira,ijahaproposatunprograma per a la temporada següent.
De manera que crec que vindrà i
que farà la Primera de Mahler, com
està acordat”, assegura Josep Maria Prat, president de la promotora.
Amb un pressupost d’1,3 milions
d’euros (i un 8% de subvenció estimada), la temporada 2019-2020
que anuncia Ibercamera –amb una
portada que homenatja i recupera
el grafisme sobri i industrial d’Yves
Zimmermann– comença amb unes
Variacions Goldberg interpretades
pel professor Ievgueni Koroliov. I
prossegueix amb la Novena de Beethoven, per a la qual s’ha tornat a
cridarKarl-HeinzSteffens:javavenir amb la London Philharmonic i
ara ho farà amb l’Orquestra de
l’Òpera de Praga, de què és titular.
Un altre mestre que torna és el
molt emergent Andrés Orozco-Estrada, amb la seva Simfònica de Ràdio Frankfurt. El colombià inter-

LA TEMPORADA
‘Variacions Goldberg’, per
Ievgueni Koroliov 6/XI
‘Novena’ de Beethoven per
Steffens i l’Orquestra de
l’Òpera de París 18/XI
Varvara en el Clar de lluna
de Beethoven 2/XII (concert fora d’abonament)
Fumiaki Miura en el Concert
de violí de Txaikovski amb
Ràdio Frankfurt i OrozcoEstrada 29/I/2020
©YUJI HORI

Fumiaki Miura tocarà amb Pires

‘Stabat mater’ de Pergolesi
per Carlos Mena i Forma
Antiqva 7/II/2020
Teodor Currentzis i SWR
Stuttgart en la simfonia
Tità de Mahler 4/III/2020
Valery Gergiev i Orquestra
del Mariinski + Cor Ibercamera de M. Barrera en el
Rèquiem de Verdi 30/III
Martha Argerich i Simfònica
de Lucerna en Ravel 20/IV
Pinchas Zukerman i Royal
Philharmonic en el Concert
de violí de Beethoven 21/V

©NADIA ROMANOVA

Currentzis dirigeix l’Òpera de Perm i ara la Simfònica SWR Stuttgart

...I A HAMBURG

Argerich i Pires,
concert a 4 mans
El pianisme de dones ha

estat un de les constants a
la Temporada Ibercamera
des que fa tres dècades
estrenyés lligams amb
Martha Argerich (77) i
Maria João Pires (74). Són
dues titans del piano que
continuen vinculades al
cicle tot i que sense contracte representació. I ara
han decidit oferir un concert a quatre mans. Serà a
Hamburg aquest juny. Això
es veurà a Ibercamera?

pretarà El cavaller de la rosa de
Strauss i l’icònic Concert per a violí
de Txaikovski, amb un solista a tenir en compte: el japonès Fumiaki
Miura, jove estrella del violí al seu
país que ha confiat a l’Agència Camera la seva carrera internacional.
Maria João Pires es va quedar corpresadelsodelseuviolí;vadirqueli
recordava el que amb 4 anys d’edat
va sentir de Ginette Neveu, una celebritat que moriria l’endemà en un
accident d’avió, carbonitzada i agafada a la funda del violí. Doncs bé, la
pianista portuguesa ha propiciat
que Miura –a qui es veurà debutant
aquest maig a Ibercamera amb la
pianista Varvara– tingui una segonaaparicióenla2019-2020:faranla
Sonata per a violí i piano núm. 1 de
Brahms o la Desena de Beethoven.
I, seguint la línia de mestres que
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©ERNESTO RUSCIO

Maria João Pires + Fumiaki
Miura en la Sonata de
Brahms 2/VI/2020

Martha Argerich farà Ravel

repeteixen, Valery Gergiev tornarà
a viatjar –i que duri– amb la seva
Orquestra del Mariinski per brindarunRèquiemdeVerdiambMireia Barrera al capdavant del Cor

Gergiev, que dirigirà
un altre cop l’OBC, farà
el ‘Rèquiem’ de Verdi a
Ibercamera, amb
Barrera dirigint el cor
Ibercamera. Seran dies intensos
que formaran part del Barcelona
Obertura Spring Festival 2020, i el
mestre de Sant Petersburg tornarà
a posar-se al capdavant de l’OBC.
La resta dels deu concerts pro-

gramats els protagonitzen el contratenor Carlos Mena, amb Forma
Antiqvua i l’Stabat Mater de Pergolesi; la pianista Martha Argerich,
que s’acompanyarà de la Simfònica
de Lucerna al Concert de Ravel i,
com a tancament de temporada,
Pinchas Zukerman, que oferirà el
Concert per a violí de Beethoven.
“És el suport del públic el que ens
manté aquí, 35 anys després –diu
Prat–. Entenem la música com un
servei, no com una exhibició, i servimmúsicsqueserveixencompositors, no als que se’n serveixen. A la
nostra temporada res no és casual,
més aviat causal. És una cadena
d’amor que comença pel que vincula l’intèrpret amb l’autor. Per això
treballem amb els músics recurrentment: ens permet un diàleg
constant amb ells”.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 16634

TARIFA: 2092 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 395 CM² - 47%

SECCIÓN: CULTURA
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MÚSICA

Ibercamera s’apunta
el gol de portar
Teodor Currentzis
La temporada 2019/20 també inclou
Martha Argerich i Pinchas Zukerman
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El pianisme femení i els matrimonis
simfònics són dos dels conceptes que
configuren el relat de la promotora
Ibercamera. Lògicament, tots dos
són presents en la temporada
2019/20, que se celebrarà a L’Auditori de Barcelona i al Palau de la Música del 6 de novembre d’aquest any
al 2 de juny del 2020, i que inclou
noms com ara les pianistes Maria
João Pires, Martha Argerich i Varvara, i directors com Pinchas Zukerman al capdavant de la Royal Philharmonic, Valeri Guérguiev amb
l’orquestra del Mariinski i el debut a
Barcelona de Teodor Currentzis, director titular de la Simfònica de la
SWR de Stuttgart i ara com ara un
dels directors “més desitjats”, segons recorda el president d’Ibercamera, Josep Maria Prat. Currentzis
s’enfrontarà a dues paraules majors:
la Simfonia Tità, de Mahler, i Mort i
transfiguració, de Strauss.
Per a Prat, la bona salut de la programació, que en la temporada
2018/19 ha tingut 1.300 abonats i
una mitjana de 1.676 entrades venudes per concert, respon a una filoso-

fia basada en entendre “la música
com a servei”. El pressupost de la
36a temporada d’Ibercamera és
d’1,35 milions d’euros, lleugerament
inferior al del 2018/19. Les subvencions públiques previstes són
114.000 euros, un 8% del total.
“Tenim el suport continuat i permanent dels espectadors perquè
servim el públic i a músics que serveixen els compositors. I mantenim
un diàleg directe amb els músics”, va
dir Prat ahir durant la presentació
d’una temporada amb deu concerts
que inaugurarà el pianista rus
Ievgueni Koroliov al Palau de la Música, on interpretarà les Variacions
Goldberg, de Bach.
Ibercamera també se suma a la
celebració del 250è aniversari del
naixement de Beethoven: l’Orquestra de l’Òpera de Praga dirigida per
Karl-Heinz Steffens i l’Orfeó Donostiarra faran la Novena. Pinchas
Zukerman, solista i director de la
Royal Philharmonic, tocarà el Concert per a violí, en re major, op. 61. La
Sonata per a violí i piano núm. 10 formarà part del repertori que Maria
João Pires compartirà amb Fumiaki Miura. El violinista japonès repetirà a la temporada: tocarà el Concert
per a violí en re major de Txaikovs-

El director
Teodor
Currentzis a
Moscou l’any
passat. EFE
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ki en una sessió en què Andrés
Orozco-Estrada, al capdavant de la
Simfònica de Ràdio Frankfurt, dirigirà El cavaller de la rosa, de Strauss.
I, fora d’abonament, Varvara oferirà
un concert en què interpretarà sonates de Beethoven (Clar de lluna i
Els adeus) i Liszt.
Un any més Ibercamera comptarà amb Valeri Guérguiev, que el 30 de
març de l’any que ve a L’Auditori, i
dins del Barcelona Obertura Spring

Festival, dirigirà el Rèquiem de Verdi amb l’Orquestra del Mariinski i el
Cor Ibercamera, que dirigirà Mireia
Barrera. La temporada es completa
amb un altre plat fort: Martha Argerich, que vindrà amb la Simfònica de
Lucerna per tocar el Concert per a piano en sol major de Ravel. I no hi faltarà la cita amb el Barroc a càrrec del
conjunt Forma Antiqva, que interpretarà l’Stabat Mater de Pergolesi al
Palau de la Música.e

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 66198

TARIFA: 1310 €
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~MES
RHODES,
BARCELONA
El pianista brit~inico homenajear~
la
mOsicaclasica consu caracteristico
toquepersonalen el Palaude la
M0sicaCatalanade Barcelonael 22
de matzo. Entradasen Ticketea.
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Amb l’agilitat, la força i la pulsació, HyoSun Lim va ser una
rampa d’enlairament
per a les efusions
líriques de les cordes
en Rachmaninof, una
guia constructiva en
Beethoven i una clau
integradora en Ravel

Hyo-Sun Lim, al piano piano, Abel Tomàs, al violí, i Arnau Tomàs, violoncel, formen el Trio Ludwig / ÓSCAR ESPINOSA

Un bon Beethoven, un excel·lent
Rachmaninof i un memorable Ravel
Albert Ferrer Flamarich • @albertfflamari1 #JoventutsMusicals

Ludwig Trio va actuar al Teatre Principal al ﬁnal de la gira per
Espanya i abans d’un concert al Palau de la Música el proper abril

CLÀSSICA

Obres de Beethoven, Rachmaninof i Ravel. Ludwig Trio.
TEATRE PRINCIPAL // 15 DE MARÇ DEL
2019

El Trio Ludwig celebra deu
anys amb una gira per Espanya
amb visita obligada, com la majoria de temporades, a les joventuts
musicals de Sabadell. La seva fidelitat amb el cicle és d’agrair, tot
i apostar pel Trio núm. 7 (Arxiduc)

de Beethoven: de les cinc visites
del Ludwig a Sabadell, en tres han
interpretat aquesta peça. Respectant –o no– el dos-cents cinquantè aniversari de naixement de Beethoven la temporada vinent, la
propera actuació d’aquesta formació podria incloure Cassadó,
Gerhard, Granados, Casablancas,
Bretón o Turina?
La garantia del binomi Beethoven-Ludwig Trio es revalidava
amb una lectura conseqüent amb

anteriors actuacions, temperada
i nítida en l’estructura interna. La
gamma dinàmica no va optar per
lícites oposicions expressionistes mentre que el joc de crescendi i
apianaments sobtats va resoldre’s
amb igual eﬁcàcia que l’alternança
dialèctica dels típics jocs motívics
beethovenians entre instruments.
L’Andante cantabile va esdevenir
l’epicentre per la construcció orgànica, molt lírica i idiomàtica. Un
idiomatisme igualment encer-
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El concert va
acabar amb una
marxa vienesa de
Kreisler. Un bis
que també van
fer l’octubre del
2010 a Sabadell

tat en climes d’expectació i ominosos com el del primer tema del
trio a l’scherzo o el de la secció de
desenvolupament amb pizzicatti a
les cordes i petits trinats al piano
en la transició cap a la reexposició
en el primer moviment.
El súmmum es va assolir en Ravel en una recreació fresca i ben
planiﬁcada, intensa i abassegadora
i amb una prestació rodona d’Arnau Tomàs al tercer moviment
en el soliloqui amb la mà esquerra
del piano. L’obra és tècnicament
molt difícil i complexa de concertar i els Ludwig van resoldre’n els
relleus amb puresa tímbrica i amb
precisió en la depuració dels harmònics i alguns ﬁlats de les cordes.
Va ser una síntesi entre caràcter,
vehemència, espontaneïtat, rigor
i emoció en una segona part iniciada per l’arc expressiu d’un Rachmaninof captivador i inﬂamat pel
caràcter sostingut i lligat dels meandres melòdics frasejats amb pulcritud i expansibilitat en un moviment de tensió ﬂuctuant curull de
naturalitat, força i rematat per una
gran cura en el ﬁnal reposador.
Com a regal: una marxa vienesa
de Kreisler jovial, fresca i sinuosa pròpia d’una Viena històrica.
Que també va ser el bis del concert l’octubre del 2010 a un públic
sabadellenc que poques vegades
correspon adientment. En aquesta ciutat costa posar-se dempeus:
els aplaudiments no sobrepassen
la calidesa i un xic d’entusiasme.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 4438
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E.G.M.:

ÁREA: 204 CM² - 22%
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El guitarrista Cañizares, millor
àlbum ﬂamenc als MIN 2019
Jaume Mas Roma • @jmasroma #Flamenc

El guitarrista flamenc nascut
a Sabadell, Juan Manuel Cañizares, s’ha endut el premi de la Música Independent (MIN) del 2019
al millor àlbum de ﬂamenc pel seu
últim treball Cañizares, El mito de
la caverna. La novena edició dels
premis ha guardonat el guitarrista de Ca n’Oriac, un dels artistes
ﬂamencs més importants amb diversos reconeixements al llarg de
la seva carrera com el premi Nacional de Guitarra del 1982, o el premi de la Música el 2008.
Cañizares competia dins de la
categoria de millor àlbum contra
noms com Alfredo Tejada, Fer-

nando Vacas & the Royal Gypsy
Orchestra, Maria Terremoto o
Nanjazz. Finalment, però, el catorzè àlbum de l’artista sabadellenc va endur-se el premi en una
gala celebrada la setmana passada
a Madrid.
Cañizares ha col·laborat amb
centenars d’àlbums de reconeguts artistes com Paco de Lucía,
Enrique Morente, Camarón de la
Isla, Serrat, Alejandro Sanz o John
Paul Jones o, ﬁns i tot, l’orquestra
ﬁlharmònica de Berlin. La pròxima actuació del sabadellenc a Catalunya serà al Palau de la Música
l’11 d’abril.
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Cañizares, amb la guitarra que va donar al Museu de la Música / ACN

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 13007

TARIFA: 1998 €

E.G.M.: 80000
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20 Marzo, 2019

P.13

20 Minutos Barcelona
Oci.Cat

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 7

O.J.D.: 75066

TARIFA: 10404 €

E.G.M.: 108000

ÁREA: 731 CM² - 72%

SECCIÓN: AGENDA
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20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 20 de març del 2019
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20-27 DE MARÇ: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 20
ESCENA

‘L’ANIVERSARI’
L’Escenari Joan Brossa
estrena l’espectacle realitzat a
partir de l’obra brossiana i
guanyador de la Residència
Brossa 2019. BARCELONA.
Flassaders, 40. A les 20 hores. Preu: 12
euros. escenaribrossa.cat.

DIJOUS 21
EXPOSICIONS

LUMÍNIC, PRIMER FESTIVAL
DE FOTO DE SANT CUGAT
Les fotografia d’autor i les
imatges de gran format
irrompen a sales d’exposicions, places i jardins de Sant
Cugat amb instantànies de
fotògrafs consagrats i
emergents. SANT CUGAT.
Diferents espais. Fins al 28 d’abril.
luminicfestival.com.

DIMECRES 27
MÚSICA

DIVENDRES 22
MÚSICA

CONCURS MARIA CANALS
La 65a edició d’aquest
certamen internacional
reuneix a Barcelona els millors
pianistes joves arribats de tot
el món. BARCELONA. Fins al 31 de

JAMES RHODES
El pianista londinenc, resident
a Madrid, presenta el xou de la
seva nova gira de 2019, en el
que interpreta un programa
totalment nou amb peces de
Bach, Chopin o Beethoven.
BARCELONA. Palau de la Música. A
les 21 hores. Preu: de 20 a 45 euros.
palaumusica.cat.

març. Més informació: mariacanals.cat, palaumusica.cat.

DIUMENGE 24
MOBILITAT SOSTENIBLE

FESTA DE LA BICI
Festa ciutadana amb actes
centrats en el foment de l’ús
de la bicicleta i del nou Bicing.

DISSABTE 23
FESTIVAL

PARAL·LELES
El duo argentí d’electropop
Miranda actua en la jornada
Paral·leles que organitza el
festival Guitar BCN en ocasió
del seu 30 aniversari. Aquest
minifestival ocuparà la sal
Apolo i Barts, al Paral·lel.

BARCELONA. Arc de Triomf. De 10 a
14 hores. barcelona.cat/bicicleta.

BARCELONA. Sala Apolo. A les 20
hores (25 euros). sala-apolo.com.

El Palau Robert inaugura la
nova exposició Carme

RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

DILLUNS 25
MOSTRA

MÚSICA

Ruscalleda. L’essència del
gust, dedicada a la cuinera del
restaurant Sant Pau de Sant
Pol de Mar, amb tres estrelles
Michelin, que va tancar a
l’octubre. BARCELONA. Pg. Gràcia,

20 ANYS DE L’AUDITORI
PORTES OBERTES
Dissabte 23, l’Auditori obre les
seves portes a la ciutat amb
motiu dels 20 anys de la
inauguració d’aquesta sala de
concerts. Es podran visitar els
racons més amagats de l’edifici i
trepitjar l’escenari. A l’espai
exterior hi haurà actuacions per
a tota lafamília.

107. Gratis. palaurobert.gencat.cat.

DIMARTS 26
DANSA

METROPOLITANA

CARME RUSCALLEDA

B TRAVEL SHOW

@Fira_Barcelona

@BTravelShow comptarà
amb 200 expositors amb
les millors ofertes de
turisme experiencial de
més de 40 països

PIANOS DE CUA

Segona edició del festival de
dansa a 9 ciutats de l’àrea
metropolitana. BARCELONA. Fins
al 31 de març. dansametropolitana.cat

@lilladiagonal els dies 29 i
30 de març @BCN_LesCorts

El Concurs Maria Canals
omple Barcelona de
pianos de cua. A les Corts
en trobaràs un a

TRANSPORT PÚBLIC
SERVEI DE BUS A DEMANDA. El dilluns 21 de gener comença a funcionar el servei de Bus a demanda al barri de
Torre Baró. És un servei de bus que s’adapta a les sol·licituds de desplaçament rebudes amb antelació. Les parades són fixes i amb aquestes parades preestablertes es
generen recorreguts i horaris de pas en funció de les peticions rebudes, ja que per fer ús del servei a demanda has
d’indicar l’hora en què vols la recollida, la parada on pujaràs

A l’esquerra, dalt, el pianista James Rhodes. Per
sota, imatge del festival Lumínic de fotografia
d’autor a Sant Cugat. Sobre aquestes línies,
Quinzena Metropolitana de Dansa i dalt, a la dreta,
la xef Carme Ruscalleda. FOTOS: ARXIU / ANNE VAN AERSCHOT

OFF LICEU

Les confessions d’un
adolescent és el punt de
partida de Dillie, l’òpera de

cambra de
@xpagescorella i Joan
Duran que s’estrenarà el
22 de març a l’OFF Liceu
del @Liceu_cat Una òpera
que busca commoure el

al bus i la parada on baixaràs. Horari: Feiners: de 7 a 20.30
hores. Dissabtes: de 8 a 20.30 hores. Festius: de 9 a 20 hores. Per reservar: Truca al telèfon gratuït 900 92 75 75
(operatiu entre les 7 i les 20 hores) o fes servir l’app elMeuBus. Dins de la xarxa de parades d’elMeuBus, indica el punt
de recollida, el punt d’arribada i la preferència horària. Rebràs confirmació de la teva reserva pel canal on hagis fet la
petició. Presenta’t al punt de recollida 5 minuts abans de
l’hora sol·licitada. Per fer anul·lacions, avisa amb antelació.
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BARCELONA.Lepant, 150. Dissabte 23
de març. A partir de les 11 hores.
auditori.cat.

públic a través de
problemàtiques actuals
@assaig_general

KOSMPOLISA #K19

reunirem el director de
cinema Juan Antonio

oci.Cat

Bayona @FilmBayona
en conversa amb
@aangelsala, director del
@sitgesfestival a la sessió
«Relats de l’alt fantàstic»
@kosmopolisCCCB

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán,
Maria Almenar i Pilar Maurell
(redacció), Isabel Serrano (coordinació
editorial), María del Sol García
(disseny).
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PÁGINAS: 20

O.J.D.: 51883

TARIFA: 11078 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 520 CM² - 100%

SECCIÓN: BARCELONA

21 Marzo, 2019

Coses
perfer

CAP
D E S ETMANA

Dissabte
ESPORT

IDEAL

DownUrbanBCN
Espectacular prova de
descens en bicicleta
que comen~aa
l’Estadi Olimpici que
passara per l’avinguda
de l’Estadi fins al
MNAC
i arribar/t ales
fonts de Montjuic.
-) Font
M~gica
deMontjufc.
M:Espanya.
Dissabte
23.
8.30h.

Divendres

XERRADA

Kesmepelis
E1festival de literatura
amplificadaprograma
laxerradaentre
els fil6sofs Marina
Garc6sil~ric Sadin,
que explorenvies per
tornar a posar en el
centre del debarla
condici6 humana.
-) CCCB.
M:Universitat.
Dissabte
23.20
h. 3¢.

Diumenge
ART

Art, dones,
membria
i Iluita

MOSICA

LITERATURA

JamesRhodes

Lecturap~blica
dela ’ll~ada’

E1 pianistaangl~s
passar~pel Palau de la
Mfisica per interpretar
un repertori format
per obres de Chopin,
Beethoveni Bach
arran]at per Busoni.
-) Palau
dela M[isica.
M:Urquinaona.
Dv.22.21
h.
20-45
¢.

Visita comentada
en clau de g~nere
a la col.lecci6d’art
modern del Museu
Nacionald’Art de
Catalunya.
-) MNAC.
M:Espanya.
Dg.
24.11.30
h.Inclosa
amb
I’entrada.
Calinscriure-s’hi.

M6sde 20 pa’fsos se
sumen a aquesta
iniciativa. Aqui, m6s
de 40 lectors recitaran
passatges de laIliada
d’Homeren 22
llengfies.
-) Universitat
deBarcelona.
M:Universitat.
Dv.22.10
h.

ESPORT

MindandFit
Esdeveniment pioner
a Europa amb un
centenar d’activitats
dedicadesal ioga, la
meditaci6i elfitness.
-) Parc
delFhrum.
M:Maresme-F6rum.
Ds.23i
dg.24.9h.25~perdia.

Tensmoiresm6sideesa timeout.cat/cap-de-setmana
TimeOutBamelona
21 - 27 demar~2019

2O
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