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DAMRAU I
KAUFMANN AL
PALAU

La soprano Diana Damrau debutarà dissabte al Palau
de la Música acompanyada del tenor Jonas Kaufmann.
El recital, dedicat a l’obra de lied d’Hugo Wolf, forma
part d’una gira internacional i és l’únic a l’Estat.
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CINES VAN DYCK DIGITA

Diana Damrau, una de las sopranos más valoradas por la crítica musical. | EFE

La soprano Diana Damrau
actuará con Jonas Kaufmann
en su único recital en España

La intérprete alemana hará su debut el próximo 24 de marzo en el
Palau de la Música de Barcelona dentro del ciclo “Grandes Voces”
EFE | BARCELONA

Diana Damrau, considerada por
la crítica como la mejor soprano
de coloratura del mundo, debutará el sábado, día 24, en el Palau de
la Música junto al tenor Jonas
Kaufmann, en el único recital en
España de su gira internacional.
Según informó ayer el Palau,
ambos artistas actuarán juntos,
acompañados por el pianista Helmut Deutsch, dentro del ciclo “Palau Grandes Voces”.
En su actuación, Damrau y
Kaufmann ofrecerán un recital
dedicado a la obra de lied de Hugo
Wolf, con la interpretación de las
46 canciones que forman la “Italienisches Liederbuch” del compositor austríaco.
El “Italienisches Liederbuch”,
que figura entre las obras maestras del lied universal, fue una de
las últimas obras de Wolf, compuesta entre 1888 y 1897, unos
años de gran efervescencia en la
vida del compositor, que durante

este periodo de tiempo escribió
más de 240 canciones.
Diana Damrau, que ha recibido el título de Kammersängerin y
ha forjado estrechos vínculos con
la Bayerische Staatsoper de Múnich, lleva dos décadas en los escenarios operísticos y su amplio
repertorio alcanza roles de soprano lírica y de coloratura, incluyendo los papeles protagonistas
de “Lucia di Lammermoor”, “Manon Lescaut” y “La traviata”, así
como la Reina de la Noche de “La
flauta mágica”.
A su lado, cantará en el Palau

En su actuación,
estos dos intérpretes
ofrecerán un recital
dedicado a la obra de
lied del compositor
austriaco Hugo Wolf
P.4

Jonas Kaufmann, calificado por la
prensa internacional como el
“nuevo rey de los tenores”.
El ciclo “Palau Grandes Voces” continuará esta primavera
con la unión de los coros del auditorio modernista con dos de las
voces masculinas más potentes de
la actualidad: Mark Padmore y
Bryn Terfel.
Una de las voces más estimadas de la actualidad, Juan Diego
Flórez, actuará el mes de abril y
cerrará el ciclo la interpretación
de la soprano rusa Olga Peretyatko en mayo.
Desde muy joven, Damrau fue
una entusiasta de la música clásica. Con tan solo doce años de edad,
el filme “La Traviata” de Franco
Zeffirelli, con Plácido Domingo y
Teresa Stratas como Alfredo y Violetta, le impulsó a convertirse en
cantante de ópera. Su primera
aparición pública fue a los quince
años de edad, cuando cantó partes
del musical “My Fair Lady”.

VAN DYCK JOVEN DIGI

VAN DYCK TORMES DI

MEGARAMA VIALI

Julià Carbonell (OJC). Es tracta d’un film animat compost
per quatre peces, una per a cada
estació, fetes per quatre grans
animadors independents. El
projecte va néixer sota l’empara
de la Universitat de les Arts
de Tòquio, on el productor Mitsuko Okamoto i el director Koji
Yamamura, que ja va guanyar
21 Febrero,
2018
un Oscar,
són actualment
profes-
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El festival estrena obres de Ros Marbà, Guinovart i Josep Lluís Guzmán

La Pasqua musical a Cervera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E

l Festival de Pasqua de
Cervera s’ha consolidat
en només set edicions
com a certamen referencial de la música clàssica catalana.
No és que tingui competència –és
únic en la dedicació al patrimoni–,
però ha aconseguit una marca, o,
més ben dit, un caràcter que el converteixen en la cita musical de Setmana Santa a Catalunya, de la mateixa manera que el de Conca ho és
per a Espanya en la seva globalitat.
Del 22 de març a l’1 d’abril hi haurà 10 produccions musicals (en 12
concerts i amb més de 200 intèrprets), set de les quals són estrenes

absolutes. El director del certamen,
Josep Maria Sauret, manté l’objectiu de tenir produccions pensades
peral’ocasió.Perexemple:laversió
per a cor i piano del Rèquiem d’Albert Guinovart, que el mateix compositor ha adaptat i que interpretarà amb el Cor Jove de l’Orfeó Català
(dia 24, paranimf de la Universitat
de Cervera). Un altre exemple: la
Coral Cantiga abordarà la polifonia
catalana dels segles XX i XXI, és a
dir, Mompou, Oltra, Pastrana,
Montsalvatge, Toldrà o Casals (dia
3). I del mateix Mompou es podrà
sentir la integral de cançons i dansesacàrrecdelpianistaJordiMasó,
que ja va aconseguir èxits amb el
CD que va enregistrar amb aquest
repertori (dia 31). I bé, el Quartet

Teixidor –format per professors
del Conservatori de Cervera– abordarà peces per a corda del desaparegut Josep Lluís Guzmán, que
també va ser professor a la localitat.
Tres d’aquestes peces no s’han sentit mai, com tampoc un Adagio que
fa poc es va trobar en un calaix (dia
31, església Sant Joan Degollat).
Però si parlem d’estrenes, atenció a la sardana que Antoni Ros
Marbà preveu estrenar al Palau de
la Música pel seu 80è aniversari.
Nomenat padrí d’aquesta 8a edició
delFestivaldePasqua,ésadir,l’ambaixador, el mestre barceloní preestrenarà a Cervera aquesta nova
Quatre vegades vint amb la Cobla
Sant Jordi, que dirigirà també en
sardanes emblemàtiques de Ferrer,
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ORIOL BOSCH / ACN

Ros Marbà presentant el festival

En la 8a edició, del 22
de març a l’1 d’abril,
Cervera incorpora la
figura del padrí; aquest
any serà Ros Marbà

relacions que alguns homes
tenen amb les dones i analitzar
la predisposició i la cultura de
la violació que de vegades
tenen al cap. És aterridor veure
com s’explicaven els acusats.
No és tan important si són
culpables o no, sinó veure com
expliquen el que va passar”,
assenyala Casanovas, que titularà la seva obra Jauría. / ACN

Garreta, Oltra o Serra (dia 25).
“Com a padrí, el meu propòsit és
donarsuportelfestival”,vadireldirector. Està fet amb mitjans més
aviatcasolans,peròbuscaambsaviesa la singularitat. Potser en el futur
es pot portar una orquestra com la
Julià Carbonell, ja que, per exemple, de Lamote de Grignon, que va
ser desterrat al País Valencià, hi ha
música simfònica”.
Efectivament,l’únicconcertsimfònic del festival l’assumeix la de les
Terres de Lleida, dirigida per Alfons Reverté, que aquest cop (dia
29) proposa un programa amb
noms propis del segle XX: Toldrà i
RafaelFerrer(sobrepoemesdeJ.V.
Foix) dialogaran amb Ravel i Debussy. “Volem relacionar la creació
catalanaambl’europea”,diuSauret.
El pressupost del festival, amb
dos mil espectadors el 2017, és de
82.000 euros (la meitat els posa el
Govern), tot i que el 2019 amb la Capitalitat Cultural la ciutat tindrà un
milió per a activitats culturals.
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■ Derogat definitivament el
planejament de l’Hotel del Palau
La subcomissió d’Urbanisme de Barcelona ha
tancat la porta definitivament a la possibilitat que
es pogués construir un hotel al costat del Palau de
la Música, com havia planejat l’expresident de la
institució Fèlix Millet –actualment a la presó pel
cas Palau–. La Generalitat va derogar ahir el
planejament que feia possible el polèmic projecte,
que va acabar als tribunals. La fiscalia sospitava
que Millet va pressionar l’excúpula d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Barcelona per accelerar l’hotel,
però el Tribunal Suprem els va acabar absolent.
En plena investigació del cas, l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar una moció d’Esquerra per
revertir la requalificació urbanística, però ni
l’equip municipal de Jordi Hereu primer ni el de
Xavier Trias després ho van dur a la pràctica, i
el d’Ada Colau no ho havia fet fins ara. Amb la
derogació la finca torna ser per a ús docent.
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CANVI D’USOS

Valar Dohaeris’
JOAN pUIG
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Territori arxiva
al final el cas
de l’hotel
del Palau
de la Música
EL PERIÓDICO
BARCELONA

obre la Història que s’amaga a ‘Joc de trons’.
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DIMECRES
21 DE FEBRER DEL 2018

No tot és ficció
a ‘Joc de trons’,
un curs al Museu
Egipci ho deixa clar
A classe no hi ha friquis
que parlen alt valyrio,
sinó senyores molt
posades en Història
El principi de tot va ser
el mur, però no el de
gel sinó el que va
aixecar Adrià al segle II

na (la dels set regnes, com a la sèrie,
creats per angles, saxons i juts). I altres no tan clares però que també encaixen, com la teoria de Carol: Daenerys Targaryen seria Matilde d’Anglaterra. L’hereva al tron que no hi
accedeix per ser dona. Així que se’n
va al continent, Europa, on és reconeguda com a duquessa de Normandia, Anjou i Bretanya, i des d’allà lluita per obtenir el tron anglès ocupat
per Esteve de Blois. Més o menys
com Daenerys, que es considera reina legitima del tron de ferro i que es
veu obligada a crear un imperi propi a Essos mentre intenta agafar el
control de Ponent. Veient-ho així, Essos és Europa i els dothrakis els huns
d’Àtila. Assistir a la classe és veure-ho
clar.

Espòiler estudiantil
Carol amenaça amb molta més Història a Joc de trons en les pròximes sessions. N’hi ha quatre més. Dedicades
a la religió, hi ha el déu ofegat i el
baptisme cristià, per exemple; l’organització social, les similituds són
fàcils de preveure; les frases famoses
i la política. Aquesta última donarà
per a molt assegura el professor. De
fet, hi ha un llibre sobre això Ganar o
morir. Lecciones políticas en Juego de tronos amb autoria de Pablo Iglesias.
Carol no pretén arribar tan lluny però sí que assegura sorpresa al donar
la seva opinió sobre quin és el millor
monarca de la sèrie. Un espòiler estudiantil: Stannis Baratheon. El perquè, a la classe de política. H

Arxivament final al projecte
de l’hotel del Palau de la Música. La subcomissió d’urbanisme
de Barcelona, organisme dependent del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha derogat definitivament
la modificació del Pla General
Metropolità que feia possible la
construcció d’un hotel vinculat
al Palau de la Música a la cantonada dels carrers d’Amadeu Vives i Sant Pere més Alt, projecte frustrat després de l’esclat del
cas Palau. Les finques, que havien pertangut a l’escola La Salle
Comtal, tornaran a tenir l’ús docent que van tenir assignat fins a
l’any 2009.
Territori recorda que no només el projecte va decaure després que la fundació del Palau
de la Música hi renunciés, sinó
que tota Ciutat Vella està afectada pel pla d’allotjaments turístics de l’Ajuntament de Barcelona, que considera el districte
com a àrea de decreixement hoteler.
El 2010, el Parlament va recomanar que les finques afectades pel projecte es revertissin al
seu ús inicial, i el dia 26 de gener
passat, el ple de l’ajuntament va

Les finques recuperaran
la seva antiga qualificació
d’equipament docent
aprovar provisionalment la derogació del planejament aprovat
el 2009, una decisió que ara ha sigut aprovada definitivament.
Segons el consistori, l’anullació «dona resposta al rebuig
frontal del veïnat i les entitats
socials de Ciutat Vella a un nou
hotel al cor del districte, i també
al consens polític en contra del
projecte». «Avui s’ha deixat enrere definitivament el projecte
impulsat per la Fundació del Palau de la Música, amb Fèlix Millet al capdavant, ja que anava
contra l’interès públic i perjudicava els veïns d’un entorn necessitat d’espais per a nous equipaments», segons sosté el comunicat municipal, que afegeix que
«a partir d’ara es treballarà per
tal de dotar les finques d’un ús
que estigui d’acord amb les necessitats actuals del districte».
La venda al promotor hoteler
de les diverses finques afectades,
pertanyents a l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes,
tenia prevista com a compensació la renovació de l’edifici històric de La Salle Comtal, operació
que es va frustrar al naufragar el
projecte. H
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Dos creadors insaciables

La Fundació Palau de Caldes obre una exposició amb una setantena d’obres de
l’artista mallorquí, que ha volgut honorar el poeta en l’any del seu centenari

Barceló es fa desitjar
Maria Palau

CALDES D’ESTRAC

El poeta Josep Palau i Fabre va voler conèixer l’artista Miquel Barceló un
fred dia del 1996. El va
anar a veure al seu taller
d’Artà, on va quedar embadalit amb les seves peces d’argila crua. No estaven sols a l’obrador. Algú
va encendre un porro de
marihuana que va anar
passant de boca en boca.
També per la de Palau,
que, tot i que es va trobar
prou còmode en la situació, va acabar reconeixent
que era la primera vegada
que en fumava. El cas és
que l’ambient es va excitar
prou per parlar d’Antonin

Artaud, que de bogeries i
de drogues en sabia un
munt. Palau i Barceló van
connectar bé. Palau se’n
va anar, però la seva poesia es va quedar allà dins
de l’estudi de Barceló, que
la va començar a devorar
per després definir-la així:
“Admirable, nova, fresca i
jove.” El jove Palau ja era
un nonagenari.
Una dècada després,
Barceló va recordar la visita, amb les seves sucoses
anècdotes, en un correu
electrònic que va enviar al
director de la Fundació
Palau, Eduard Vallès, i que
es va llegir en un homenatge al poeta al Palau de la
Música Catalana, el 2005.
Ara aquest text regna im-

près per primer cop a la paret que condueix a l’exposició de l’artista mallorquí
al centre cultural que vetlla pel llegat del prohom, a
Caldes. Per fi, l’exposició
que havia somiat Palau del
seu estimat Barceló és una
realitat. Durant anys el va
perseguir per atreure’l al
seu cau d’art i de memòria
del Maresme, inaugurat el
2003. Hi ha cartes que en
donen fe. Barceló no li va
fer cap lleig. Senzillament,
no va aconseguir trobar
mai el moment en la seva
atapeïda agenda.
Ara l’ha trobat. El poeta
ja és mort (se’n va anar el
2008), però aquest any és
prou especial per honorarlo. Se celebra el centenari

del seu naixement. Si alguna cosa no tenia sentit fer
durant l’Any Palau, explica el seu comissari, Manel
Guerrero, era una gran exposició que s’ocupés d’ell,
ja que encara és massa recent, i difícilment superable, la que es va fer el 2000
a l’Arts Santa Mònica de
Barcelona. En lloc de Palau, Barceló.
El Barceló que va colleccionar per tenir-lo representat al seu centre:
cinc gravats de la inabastable sèrie Lanzarote. El
Barceló que el va emocionar quan li va regalar una
aquarel·la dedicada de la
Divina comèdia de Dante,
i al qual va lloar per aquest
projecte d’il·lustracions en
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un article a l’Avui de títol A
sang i fetge, amb una punyent crítica a la societat
catalana, de modernitat
postissa a pareu seu, pel
fet de no captar els valors
universals d’un artista tan
arrelat al seu territori. Per
a l’exposició temporal, no
tenia temps; per fer-lo feliç
amb un obsequi, sí.
Fam de creativitat
Guerrero i l’equip de la
Fundació Palau, amb Maria Choya al capdavant,
van trobar totes les facilitats i més per organitzar
l’exposició. No va caler repetir-li allò que Barceló sabia des de feia temps. Que,
junt amb Perejaume, era
la nineta dels ulls de Palau.

Que Palau l’admirava per
la seva fúria experimentadora. Que Palau veia en ell
un digníssim successor de
Picasso, l’obsessió de tota
la seva vida. Que Palau veia en ell un digníssim successor d’ell mateix, per la
seva fam de creativitat.
“Tot el que li hem demanat ens ho ha concedit”,
diuen Guerrero i Choya.
“Tot” vol dir obra i més
obra per omplir les parets.
En total, 68; les més antigues es van originar a mitjan anys noranta i les més
noves voregen el present.
La tria l’ha feta Barceló.
Tot procedeix de la seva
col·lecció personal. Tot ha
sortit directament del seu
taller de París, on no tor-
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suplica que facin. Dos
creadors
“insaciables”,
que en diu Choya.
El fons marí, dins del
qual s’oxigena el Barceló
submarinista, té molta
presència en la mostra.
També ha trobat el seu espai un objecte tan íntim
com és el quadern d’idees
que surten a raig de la
ment del pintor, encara inacabat. I un exèrcit de dibuixos que serveixen de

Barceló i Palau
es van conèixer
fumant un porro
de marihuana i
parlant de la
bogeria d’Artaud
Dibuix que ‘han fet’
els tèrmits i Barceló
es tapa la cara amb el
quadern de proves del
logotip de l’Any Palau
■ MARTA PÉREZ (EFE) /
AXEL MARTOS (CLACK)

narà fins al setembre,
quan s’acabi l’exposició.
Hi ha alguna peça inèdita.
L’artista ha tingut el gest
de manera “absolutament
desinteressada”,
conscient que la fundació del
seu amic no té els recursos
per satisfer la grandesa de
cap creador del seu nivell.
El comissari de l’Any Palau i la directora de la fundació s’han vist amb cor de
demanar. Per exemple,
obres fidels al ser del poeta. Obres de tall eròtic. I hi
són. Barceló les ha enviat
ben content. “Volíem que
l’exposició fos de Barceló
però, alhora, molt Palau.
L’artista ens ha entès i ha
fet la selecció pensant en
Palau en tot moment.”
Barceló ha entès que hi
ha certa iconografia en la
seva producció artística
que el vincula amb Palau.
El pop, l’animal amb el
qual sempre s’ha volgut associar, és la imatge del recorregut expositiu. Animal intel·ligent, mestre
del camuflatge i proveït de
tantes potes que són les
mans que Barceló i Palau
haurien volgut tenir per
poder fer alhora tantes i
tantes coses que el cap els
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patró per als brodats que
fa la seva mare, i que a Barceló tant li agrada dir que
són una obra compartida
(de sang i de fetge). Una altra munió de dibuixos
mossegats per tèrmits (la
bellesa que germina d’allò
més invisible). Una colla
de retrats i d’autoretrats
que invoquen ànimes més
que no pas cossos. I un altre quadern, el que Barceló va fer servir per elaborar
el logotip de l’Any Palau,
amb proves fallides i un
ball de signes que beuen
tant de Miró com de Picasso per acabar erigint un retrat del poeta.
Què ha exigit Barceló
per acceptar l’exposició?
Que el muntatge fos senzill, net d’escrits que puguin interferir en la mirada dels visitants (més enllà del text que rememora
el primer contacte que va
tenir amb l’homenatjat). I
que el títol apel·lés a un
vers seu, el darrer del poema de L’aventura: Pregon
desig, en què s’invoca la
fondària d’una il·lusió humana. La de Palau: exposar Barceló.
No tot ha estat perfecte.
Barceló no ha pogut compaginar les seves obligacions amb la inauguració
de l’exposició. Però s’ha
compromès a visitar-la
abans de l’estiu. Aquí se
l’espera. Palau, per lluny
que sigui, també. ■
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Temora escrachesen el
’Mobile WorldCongress’

I~MDBIL’

El pr6ximolunes abre sus puertas
el MobileWorldCongressen Barcelona. Y, comoes 16gico,los organizadores desean que todo
transcurra con absoluta normalidad. El problemaes que fuentes
policiales avisan de que han detectado un aumentode los movimientos en grupos antisistema,
algunosde ellos vinculadosa
la CUP,que tienen el objetivo de
JohnHoffmann.
utilizar la feria que dirige John
Hoffin~nn para protagonizar
e intemacionalizarel procds", indican desde las fuerzas y cuerpos
protesta~ "Quieren hacer escraches y concentracionesen los dJas de seguridad del Estado. Las misen los que se celebra el Congreso masfuentes anticipan que las
para denunciar el encarcelamien- protestas comenzar~inen la cena
to de dirlgentes independentistas previa que se celebrar~ este do-
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mingoen el Palau de la Mfisica
y a la quetienen previsto asistir
el ReyFellpe VI, y el presidente
del Gobierno, Mm’h~oRajoy.
"Tambi~nqttieren extender sus
acciones a los hoteles en los que
se alojar~n los congresistas ylos
visitantes", afiader~A pesar del
16gico temor que las acciones de
los antisistema originan, desde
el Gobiemo
se asegura que se tomar~inlas medidas oportunas
para que la feria se celebre con
absohta normalidad. "Nos jugamosla contimtidad del Mobile",
afiaden desde Moncloa.
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SANT CUGAT

La oposición fuerza una nueva
auditoría sobre la obra pública
O
>

Para analizar casos presuntamente relacionados con la financiación ilegal de CDC

A. Losada
La sentencia del caso Palau -que
vincula la construcción de un pabellón en Sant Cugat a cargo de Ferrovial en 2003 con la financiación
ilegal de la antigua Convergènciaestá trayendo cola en la esfera política del municipio y poniendo en
apuros al ejecutivo local liderado
por la alcaldesa Mercè Conesa
(PDeCAT), que gobierna en minoría. Prueba de ello fue el pleno celebrado el lunes, en el que la oposición forzó la aprobación de una
nueva auditoria sobre la obra pública realizada en la localidad y en
el que algunas voces volvieron a pedir la dimisión de Conesa, quien
dejó muy claro que no piensa
abandonar el cargo,
Así, el Ayuntamiento encargará
una nueva auditoria que analice
seis casos más de obras públicas
realizadas en Sant Cugat presuntamente relacionadas con la financiación ilegal de CDC. La medida se
acordó en el pleno después de que
la oposición en bloque diese luz
verde a una moción presentada por
la CUP, ERC e ICV. Según el texto,
las obras coincidirían con donaciones por parte de las adjudicatarias
a las fundaciones relacionadas con
la antigua Convergència de aproximadamente el 3% del coste de los
trabajos. El equipo de gobierno se
quedó solo con su voto en contra
de la moción y la alcaldesa reiteró
que el Ayuntamiento es una “víctima” de este proceso.
En concreto, la moción reclama
encargar una auditoría sobre obras
que aparecieron en un artículo en
El País titulado “Sant Cugat, la ca-

Pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat, celebrado el lunes.
pital del 3%” y que habrían comportado comisiones para CDC. Se
trata de obras realizadas entre los
años 2003 y 2012 y que en total suman más de 15 millones de euros.
Son trabajos de urbanización en la
Serreta; el complejo deportivo de
Mira-sol; la promoción de vivienda
pública de la plaza de los Rabassaires y de la avenida de Francesc Macià; obras del mercado de Mira-sol
y otro caso relacionado con la empresa Sharp, informó Totsantcugat.

“IR A LOS JUZGADOS”
Según el artículo de El País, Convergència recibió donaciones de alrededor del 3% del coste de todas
estas obras. Unas supuestas comisiones que habrían sumado más de
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480 mi euros en las cuentas de fundaciones de CDC.
De esta forma, el ejecutivo y la
oposición volvieron a enfrentarse
en un pleno por la sentencia del
caso Palau tras salpicar el fallo a la
ciudad. En este contexto, la alcaldesa volvió a defenderse de todas
las acusaciones y se reafirmó en
que no piensa dimitir tras la petición formulada por C’s, que le solicitó abandonar la vara de mando
para “devolver la dignidad a Sant
Cugat”. Conesa respondió a la demanda del partido naranja diciendo que “hay algunos que tienen ganas de retirarme y, cuanto más me
lo piden, más ganas tengo de continuar en la actividad política”.
Conesa también animó a los par-

tidos de la oposición a “ir a los juzgados” si tienen pruebas de que en
el Ayuntamiento se ha cometido alguna ilegalidad y los acusó de forzar la situación de cara a las municipales de 2019.“Si son capaces de
decir que realmente ha habido un
solo euro del Ayuntamiento de Sant
Cugat que ha ido a Convergència
vayan al juzgado porque no es verdad”, les espetó. Z

LA CIFRA

6
Son las obras públicas que investigará la auditoria aprobada en el
pleno con los votos de la oposición.

