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Luke Evans posan en el festival
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anime, era el japonés «The boy ant the
beast», una animación de Mamoru Hosoda, mucho más acorde con un cerebro ya desayunado. Una historia de
aprendizaje, de mundos paralelos, de infancia perpleja…, en cierto modo, al estilo de fondo y forma de un capítulo de
Doraemon, pero sin gatazo… El protagonista es un niño huérfano que aprenderá a ser fuerte junto al bestial Kumatetsu, habitante de ese mundo que está
al otro lado de algún sitio… Un esquema
donde aprendiz y maestro podrían recordar también al rollito Karate Kid, pero
que tiene la singularidad de estar muy
bien dibujado y mejor narrado. Lástima
haber ido a verla sin la chiquillería.

Vigilar a Woody
La película para mayores era la de
Woody Allen, que se adelantaba aquí
unas horas a su estreno en toda España; «Irrational Man» no es ni distópica ni anime, y trata de uno de los asuntos que más le preocupan últimamente a Woody Allen: cómo asesinar a
alguien sin pagar por ello. Habría que
ir poniéndole vigilancia ya al director
neoyorquino, porque creo que trama
algo contra alguien.

bir
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La orquesta, durante su actuación en la Sagrada Familia

Clásica

Una nueva etapa
OBC

Obras de Vivancos, Takemitsu,
Mozart y Fauré. OBC. Cor Jove del
Orfeó Català. Cor Madrigal. Dirección:
K. Ono. Lugar: Sagrada Família,
Barcelona. Fecha: 20-09-15
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

En la Sagrada Família de Gaudí tuvo
lugar la inauguración de la temporada de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
y, a su vez, el estreno de Kazushi Ono
como director titular del conjunto. El
concierto se convirtió en una fiesta
ciudadana, ya que de las 3.000 plazas,
1.800 se sortearon entre los ciudadanos inscritos en la web de la OBC solicitando una entrada. Aprovechando
el entorno, abrió el fuego «Improvisa-

OBC

tion I, per a orgue» (1999), de Bernat
Vivancos, un compositor del cual se
ha presentado toda su obra para piano en la ciudad. Juan de la Rubia impuso su digitación privilegiada en una
pieza con aires de investigación sonora, muy contrastada y de moderna escritura, aunque el sonido del órgano
siempre tendrá unas connotaciones
muy determinadas que en el templo
se acentuaban si cabe. El maestro japonés escogió, cómo no, al gran Takemitsu para abrir boca, con dos pequeñas piezas para la sección de metales,
«Signals from Heaven I y II», ideales
para la reverberante acústica del templo, obras de hermosa factura, un par
de fanfarrias realmente gloriosas que
auguran una buena cosecha.
El programa continuó con el «Exsultate, jubilate», de Mozart, con una
Maria Hinojosa que tuvo en el control
de la coloratura su mejor aliada -la
obra es para una ligera con mucha «floriture»-, a la que sumó un fraseo educado y su habitual buen gusto. Más relajada, su registro medio grave sonó
mejor en el «Tu Virginum». Ono, experto director de voces, supo ayudarla y sacó provecho de sus virtudes. Lo
mismo se puso en evidencia con un
emotivo «Requiem» de Faure, en el
cual actuaron como solistas la angelical soprano Maria Eugènia Boix y el
barítono Josep Ramon Olivé, arropados por el Cor Jove del Orfeó Català y
el Cor Madrigal, todo espléndidamente ligado por un maestro que sabe de
qué va la sensibilidad y la cultura galas. La megafonía, a pesar del sonido
artificioso, convirtió la obra en una
gran misa. Con este programa el flamante titular de la OBC dejó entrever
sus muchas virtudes, aunque no será
hasta que se reencuentre con los músicos en su sede de L’Auditori cuando
se podrá disfrutar de lo mejor de su
arte.
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Colpits per l’estil inconfusible de The Tallis Scholars
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

The Tallis Scholars SANTA MARIA DEL PI
20 DE SETEMBRE

a proposta era imbatible:
dues obres mestres de la
polifonia sacra del Renaixement per una de les
formacions que defensa
millor aquest repertori. A l’hora de
la veritat, les expectatives van quedar esmicolades per l’impacte causat per The Tallis Scholars en el
concert inaugural del Cicle Coral
Orfeó Català. Després de 42 anys

L
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d’una carrera plena d’èxits, el cor
creat i dirigit per Peter Phillips té
un estil inconfusible, basat en una
llarga llista de virtuts que es poden
resumir en aquestes: una afinació
miraculosa –alguns finals de frase
s’han d’escoltar per creure–; una
claredat entre les veus i una unanimitat en els atacs immaculades, i
una ductilitat del so, des de la solidesa dels baixos fins a la puresa de
les sopranos, només possible gràcies a l’escolta atenta entre els seus
integrants. Són qualitats que podrien vorejar el preciosisme si no fos
per l’esmolada sensibilitat musical
de Peter Phillips. Per descomptat,
són ben possibles lectures més carnoses, més extravertides fins i tot,
però The Tallis Scholars mostren

Gloriós
Fins i tot les
expectatives
van quedar
esmicolades
per l’impacte
del concert

com pocs la capacitat de colpir
l’esperit amb la inflexió més imperceptible.
I a fe que el van colpir, ben
agombolats per la reverberació
justa de la basílica del Pi. En la
Missae Papae Marcelli de Palestrina, Phillips va estar tan atent al
diàleg fluid entre els petits grups
vocals com a la plenitud gens demostrativa dels passatges de conjunt. Per la seva banda, l’Officium
Defunctorum de Victoria va estar
banyat per una llum salvífica que
no va devaluar la força dels fragments més punyents (un calfred
arribava en l’evocació de “de poenis inferni”). El breu himne O nata lux de Tallis va perllongar una
mica més l’estada al setè cel.e
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El desafío soberanista

Los casos de corrupción, centrados en Pujol y
Convergencia, apenas han logrado abrirse paso

Una campaña
sin el 3%
C.R.
Barcelona

N
EFE

ADA de lo que pasa
hoy en Cataluña sería
igual, si Jordi Pujol no
hubiera confesado el
25 de julio de 2014 que tuvo una
cuenta oculta al fisco en Andorra
durante mas de tres décadas.
Aquello revolucionó la escena
política catalana. Un año después, aquellos polvos apenas
han traido lodos y la campaña para el 27-S ha ignorado la corrupción a pesar de que en plena carrera electoral fue registrada la
sede de Convergència, su fundación CatDem y cuatro ayuntamientos. Las pruebas sobre el
cobro de comisiones por el partido que lidera Artur Mas a cambio de adjudicaciones de obra
pública eran las más contundentes que se habían conocido. Pero
el debate soberanista, que sepulta todo, también barrió a la corrupción. El que para muchos
nacionalistas era (y es) el padre
de la patria, el autor intelectual
de la Cataluña contemporánea,
presidente de la Generalitat
(1980- 2003), se cargó hace más
de un año de un plumazo el mito
e hizo saltar por los aires su partido, Convergència, que ya estaba en una profunda crisis por el
desgaste de la política de recortes y el goteo continuo de casos
de corrupción.
La formación que lidera la
candidatura de Junts pel Sí tiene
el poco honroso título de ser la
única formación en España que
tiene imputados a su expresidente y a su exsecretario general. Con el agravante de que esas
dos personas son padre e hijo,
Jordi Pujol y Oriol Pujol Ferrusola. Con todo, el caso más grave
que afecta la credibilidad de Mas

ue perjudiquen a los catalanes ni
ceder a los chantajes de los indeendentistas. Hacer cosas ilegales
o sirve. Tras el 27 habrá que diaogar, negociar y seguir apostando
or Cataluña, pero siempre lo ha
echo el Gobierno de España.
ajoy acusó a Mas de “envenenar
a convivencia”. ¿Puede citar alún ejemplo?
En Cataluña es más fácil quedarse
l margen de este debate que sigificarse y decir que uno no está a
avor de la ruptura y la separación.
A veces no es tanto lo que se dice
omo lo que se calla. Muchos cataanes han estado silenciados, pero
stamos viendo que la Cataluña sienciada expresará su voz ante
uienes quieren dividirnos.
ajoy dijo que no habría consulta
l 9-N y al final hubo votación.
Ahora dice que no habrá indepenencia.
Rajoy dijo que no habría un refeéndum porque era ilegal y no huPALAU DE
MUSICA
CATALANA
o referéndum.
LoLA
que
se produjo

y su partido es el caso Palau, por
el que está procesado el extesorero, Daniel Osácar, al que se
acusa de haber cobrado comisiones ilegales (de más del 3%) de
constructoras a través de la entidad cultural. La formación nacionalista tiene 15 sedes embargadas por si la sentencia determina que Convergència se
benefició del expolio perpetrado
por Fèlix Millet y Jordi Montull.

Lista de blanqueo
Mas ha puesto la mano en el fuego por Osácar, pero no ha dicho
que dimitirá si es condenado, ni
ha podido evitar, en una de las escasas alusiones al tema durante
la campaña, que desde la oposición le acusen de ampararse en
la candidatura de Junts pel Sí para blanquear la corrupción y para ocultar los casos que afectan a
su partido. Se lo dicen sobre todo
al cabeza de lista, Raül Romeva,
porque da la cara en los debates.No así Mas, que se presenta
como candidato a la Generalitat
en la cuarta posición, lo que le ha
permitido escaquearse de los
duelos televisivos, delegar el peso de la campaña a Romeva y evitar que la corrupción centrara la
campaña.
La incidencia que los casos de
corrupción puedan tener en las
elecciones son una incógnita.
Hasta la última semana, el asunto ha pasado casi inadvertido,
aunque la oposición trate de introducirlo como elemento movilizador en el sprint final. Y es que,
según el último sondeo del CIS, el
paro es el principal problema de
Cataluña para la mitad de los encuestados y, en segundo lugar,
pero a mucha distancia, aparecen la independencia, la corrupción y el fraude.
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Domènech i Montaner en
Comillas, cita en ‘Ricardo Lorenzo’
:: G. B.
SANTANDER. ‘El arquitecto Luis
Domènech i Montaner en Comillas’
es el epígrafe de la velada prevista, a
las 19.45 horas en el Espacio Ricardo
Lorenzo, sede cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Enrique Campuzano, historiador, y Luis Alberto Alonso, arquitecto, abordarán el
perfil del modernista catalán como autores del libro que analiza las obras que
desarrolló Domènech i Montaner prin-
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cipalmente en la villa cántabra: caso
del Seminario Mayor, Palacio de Sobrellano, Capilla-Panteón, Monumento
al Marqués, Cementerio, Fuente de los
Tres Caños, más el actual Centro Cultural de Caja Cantabria en Santander.
La publicación, que ha sido promovida por la Fundación Domènech i Montaner de Barcelona con la colaboración
del Gobierno de Cantabria, divulga la
obra del creador modernista catalán en
la villa, durante los años 1889 a 1903,

como arquitecto del II Marqués de Comillas y su intervención en edificios
emblemáticos, que conforman «el mayor conjunto modernista en un paisaje cultural». Ambos autores resaltan
«el interés patrimonial» de su obra, así
como su «especial incidencia» en el desarrollo de su trayectoria que culmina
con dos edificios declarados Patrimonio de la Humanidad: el Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau.
El libro con abundante información y
material fotográfico, llena un vacío en
la bibliografía modernista de la villa y
contribuye a ensalzar el imponente patrimonio arquitectónico de Comillas,
que es «urgente conservar y difundir»,
según subrayan los autores.

h

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 69

O.J.D.: 89305

TARIFA: 24609 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 1064 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA

23 Septiembre, 2015

69

DIMECRES
23 DE SETEMBRE DEL 2015

b Cita musical. Voll-Damm Festival

Espectacular tardor de jazz a
Barcelona amb grans artistes
b El festival barceloní ofereix durant els tres

mesos vinents més de 100 activitats

J. M. II MONOGRÀFICS

E

l concert el 26 de setembre
a l’Auditori del Fòrum de la
sempre selecta cantant i pianista canadenca Diana Krall i
una festassa, el 3 d’octubre al Parc del
Centre del Poblenou, amb delicioses
propostes gastronòmiques i algunes
de les més vigoroses orquestres de
la ciutat, marcaran el brillant inici de
la 47a edició del Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona.
Krall es retrobarà amb un festival que
coneix des del seu debut barceloní a
Luz de Gas, fa gairebé 20 anys. Jazz
& Food, per una altra part, combinarà
des de les 12 del migdia fins a mitjanit,
i amb entrada gratuïta, exquisideses
culinàries de l’Índia, el Perú, Sud-àfrica
i el Mediterrani amb la música de bandes d’impacte com The Excitements i
la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra,
així com un duo entre el pianista de la
Martinica Grégory Privat, incontestable
revelació del jazz a França, i el percussionista Sonny Troupé.
El festival barceloní, que el 2016
celebrarà 50 anys de la seva primera
edició (¡que ja llavors va acollir llegendes com Dave Brubeck, Stan Getz i
Sonny Rollins!), ofereix durant els tres
mesos vinents més de 100 activitats
per a tota mena de públics en una vintena d’escenaris. Es podrà disfrutar de
figures de calat històric (Chick Corea,
amb una nova banda electritzant, i
Maria Schneider, al capdavant de la
millor orquestra de jazz del planeta);
new talents visionaris (el saxofonista
James Brandon Lewis o el trompetista Ambrose Akinmusire) i projectes
exclusius del mateix festival, com la
històrica trobada entre Chucho Valdés
i els catalans Txarango, amb localitats
esgotades des de fa setmanes; la celebració al Liceu dels 25 anys de carrera
de la cantant Noa, amb convidats de
la talla –¡agafeu aire!– de Joan Manuel
Serrat, Joaquín Sabina, Jorge Drexler
i Miguel Poveda, i l’estrena a Barcelona del saxofonista i clarinetista Paquito D’Rivera com a intèrpret clàssic,
actuant com a solista amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès en un apassionant
programa.
PIANOS DE CUBA. Una edició del
festival, la més llarga de la història,
amb una decidida visió panoràmica del
jazz, però, també, amb relats temàtics
que doten l’esdeveniment de caràcter
i personalitat. És el cas, per exemple,
de l’àmplia representació pianística
cubana, per descomptat encapçalada
per qui, des de l’any passat, exerceix

b La cantant i pianista canadenca Diana Krall

actuarà aquest dissabte a l’Auditori del Fòrum

Estrella internacional. La cantant i pianista
canadenca Diana Krall, en una imatge promocional.

SELECCIÓ
2/10 Auditori
dChick Corea & The Vigil
30/10 Barts
dAlexander Abreu & Havana
D’Primera
7/11 Palau de la Música
dBuika
7/11 Barts
dIron & Wine
12/11 L’Auditori
dMaria Schneider Orchestra
13/11 Barts:
dRichard Galliano - Sylvain Luc
14/11 Palau de la Música
dSant Andreu Jazz Band 10 Anys!
19/11 Barts
dCécile McLorin Salvant
20/11- Teatre Auditori Sant Cugat
dChucho Valdés ‘En familia’
21/11 Palau de la Música
dPaquito D’Rrivera
22/11 Teatre Joventut
dChucho Valdés (Solo)
24/11 L’Auditori
dGonzalo Rubalcaba - Horacio
El Negro - Giovanni Hidalgo José Armando Gola
25/11 Barts
dNeneh Cherry
28/11 Casino Barcelona
dStacey Kent

amb orgull de padrí del festival, Chucho Valdés, a qui –a més de la seva
aventura amb Txarango– s’espera en
format piano només al Teatre Joventut
i celebrant la màgia de la saga Valdés
amb dos dels seus fills a Sant Cugat.
Chucho, no obstant, no serà l’únic
gegant del piano cubà aquesta tardor a Barcelona. Una altra eminència,
Gonzalo Rubalcaba, a qui el festival
concedirà la seva medalla d’or, liderarà a l’Auditori un quartet d’impacte,
Volcán, després d’haver compartit la
nit anterior la sempre exquisida Monvínic Experience amb el popular Carlos
Latre, en la seva faceta d’atent aficionat a l’enologia. I atenció, finalment, a
aquests dos noms: Roberto Fonseca
(a duo amb la cantant revelació de Mali, Fatoumata Diawara) i David Virelles
(el primer pianista de Cuba fitxat pel
prestigiós segell alemany ECM).
VEUS FEMENINES. Serà una edició, a més, amb irresistibles veus femenines. Krall, naturalment, però també
moltes altres: Cécile McLorin Salvant,
una estrella a punt d’esclatar; Becca
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bEl cartell està
integrat per
ﬁgures de talla
internacional
bLa capital catalana
manté ferm el seu
compromís amb el
panorama jazzístic

Stevens, amb una sensibilitat que ha
sigut comparada amb la de deesses
com Joni Mitchell i Laura Nyro; la belga
Selah Sue, fenomen fulgurant del neosoul; Neneh Cherry, protagonista d’un
dels discos de tornada més brillants
dels últims temps; la incomparable Stacey Kent, i, és clar, Buika, amb un nou
treball molt esperat: Viure sense por.
Fidel, per un altre costat, al que es
cou en altres països d’Europa, el festival es retrobarà amb el jazzman més
popular d’Itàlia (el sempre refrescant
pianista Stefano Bollani), homenatjarà
Édith Piaf en l’any del seu centenari
(diàleg amb classe entre els francesos
Richard Galliano i Sylvain Luc) i ens
redescobrirà el talent de la portuguesa Orquestra Jazz de Matosinhos, en
coalició aquesta vegada amb el saxofonista Mark Turner. Tampoc hi faltaran
cèlebres virtuosos (no hi ha ningú que
toqui el banjo com Béla Fleck i Abigail
Washburn); prestigiosos sidemen ara
en primer pla (s’augura una nit inoblidable amb el mexicà Antonio Sánchez,
bateria de Pat Metheny i autor de la
banda sonora de Birdman, comandant

un projecte propi); nous clàssics folkrock (Iron & Wine està per fi de tornada
a la ciutat), l’orquestra més trencadora
de la Cuba contemporània de la mà
d’Alexander Abreu i el seu Havana
D’Primera, i, simplement, algunes de
les associacions més creatives del jazz
contemporani (Danilo Pérez amb John
Patitucci i Brian Blade, insigne grup de
Wayne Shorter).
CLASSES MAGISTRALS. Un festival, finalment, que ja no s’entendria
sense les seves classes magistrals
al Conservatori del Liceu (possibles
gràcies al mecenatge de la Fundació
Ferrer-Salat i amb lliçons de personalitats de la talla de Maria Schneider
i Chucho Valdés, entre molts altres)
i que, per segon any, ofereix diferents tipus d’abonaments –atenció:
no són personals i, per tant, es poden compartir– amb els quals es pot
assistir amb increïbles descomptes a
diferents concerts d’un festival que,
mig segle després, segueix tenint un
paper inapel·lable en el binomi Barcelona i jazz.M

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,5

O.J.D.: 5853

TARIFA: 2278 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 525 CM² - 49%

SECCIÓN: CATALUNYA

23 Septiembre, 2015

Barcelona
Serunibn
y los Iglesiasse adjudican
el cziteringVIPdel Camp
NouP5I
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La zona VIP
del Camp Nou
tendril cocina
de autor
CONTI~I~TO/El
Barga
ficha
a Seruni6n
ya
loshermanos
181esias
parasuspalcos.
Marisa
Angi6s.Barcelona
Se acabaronlos cateringsirnpersonalespara los palcosdel
CampNou.A partir de117de
octubre, coincidiendocon el
partido FC Barcelona-Rayo
Vallecano,unos 3.000 socios
de la zonaVIPdisfrutarAnde
la gastronomiade los hermanos Iglesias (Juan Carlos,
Borja y Pedro), propietarios
de restaurantes comoRias de
Galicia, EspaiKruy Cafiota,y
socios de los hermanosFerran y Albert Adri~en otros
locales comoTickets, Pakta y
Bodega1.900.
Atrav6s de un concurso,el
FCBarcelona ha adjudicado
la restauraci6nde la zonaVIP
(a excepci6ndel palco presidencial) a una alianza entre
Seruni6ny los hermanos
Iglesias. Concretamente,
los encargados de dirigir la propuesta gastron6mica,disefiar
sus platos y confeccionarlas
recetasser~inlos chefsdel restaurante Espai Kru, RafaMorales y EverCubillas.Estefiltimoestuvoal frente del restaurante de la HaciendaBenazuzade Sevilla, quedirigia
FerranAdri~y que rue galar-

Muchom~s
queun c6tering
¯ La nuevapmpuesta
gastmn6mica
de la zona
VIP del Camp
Nou
estar~
dirigidaporEver
Cubillay RafaMorales.
¯ Losdoschefs
tambi6n
dirigen
el
restaurante
F~paiKru,
del grupo
Riasde
Galicia,propiedad
deloshermanos
Iglesias.
¯ Adem~is
de la
gastmnomfa
de los
palcos,los hermanos
Iglesias
y Seruni6n
planean
la apertura
de
unrestaurante
deautor
enla salaRomea
del
Camp
Nou,conacceso
directo
a diezpalcos
privados.
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El nuevo
c~tering
delospalcos
delCamp
Nou
seestrenarh
el pr6ximo
:17deoctubre.
donadocon dos estrellas Michelir~
La ejecuci6n y operativa
del nuevocateringde autor de
los palcos VIP sera competencia de Seruni6n, que para
este concursose ha presentado a trav6s de su divisi6n de
alta gama:Singularis. Esta
marcatambi~nexplota otros
espacios comoel GranTeatre
del Liceu de Barcelonay el
Palaude la MfisicaCatalana.

permisosnecesarios. De lograrlo, serla el primerrestaurante en el interior del Camp
Nou,ya que el establecimiento que el pasadojulio abri6
Carles AbellAnbajo su marca
Tapas24 est~ situado junto a
la sedesocialdel club.
La cocinade autor, sin emEnel concurso,
bargo, no es la primera vez
Semni6ny los
que se cuela en las graderias
Iglesiasse han
del estadio blaugrana,ya que
impuestoa Sodexo desdeel afio pasado,Arts Catering ofreceservicio al Camp
Prestigey a Serhs
NouLounge,que se instala en
Vencena Jordi Cruz
veranoen la primeragraderi~_
Deesta forma,la directiva de
Josep Maria Bartomeuacaba
Adem~sde adjudicarse el Enel palco presidencialtamcon el contrato para el ~ea catering de la zona VIP, los bi~n se han servido comidas
VIP que el CampNoutenia
duefios del R/as de Galicia de cocineros galardonados
conGrupSerhs. En el concur- quierenabrir un granrestau- por la famosagula roja, como
so, la alianza de Senmi6nylos rante en el CampNou,en la Jordi Jarcas, de E1 Moll de
hermanosIglesias se ha im- actual sala Romea,que tiene UEscala~
puesto al propio Serhs, que tmasvistas panor~-nicas
y acAdem~s
de crecer en solitavolvlaa presentarse,y a otras cesodirectoa diez palcospri- rio, los hermanos
Iglesias siempresas de catering que vados.
guen abriendo negocios con
tambi6nhabian apostado por
Segfln fuentes cercanasal los Adri~y, actualmente,traaliarse con un cocinero me- FCBarcelona,se trata de un bajan en el proyecto de un
diatico, comoSodexoPresti- proyecto afln embrionario, nuevo restaurante conjunto
ge, que se presentabacon el que podria concretarse a me- en Barcelonaque se llamara
cocineroJordi Cruz.
dio plazo si se obtienen los Enigma.

Los hermanos
Iglesias sonsocios
de los Adri~en
restaumntescomo
Tickets y Pakta
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L’ENTREVISTA

“Sense majoria de vots serà més difícil
d’explicar al món, però serà legítim”
JOSEP GISBERT
ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

A

Raül Romeva (Ma
drid 1971), si des
prés de deu anys al
Parlament Europeu
algú li hagués dit
que tornaria a la política activa, li
hauria posat cara de pomes agres.
El projecte de Junts pel Sí, però,
l’ha convençut per ferho, i diu
menge espera que les urnes certi
fiquin l’encert de la decisió.
Raül Romeva vol ser presi
dent de la Generalitat?
No. És un projecte col∙lectiu que
va més enllà de les persones. Si no
fos perquè crec que ara tenim la
gran oportunitat d’aconseguir
que aquest poble pugui votar per
decidir el seu futur no tornaria a
fer política institucional.
Els seus contrincants diuen
que vostè és la tapadora d’Artur
Mas.
Hi ha gent que mai no em votaria a
mi i gent que mai no votaria Artur
Mas, però el que fa que molta gent
vulgui votar Junts pel Sí és que hi
som tots. No hi ha ni una persona
que s’amagui ni una persona que
tapi.
L’acord entre CDC i ERC pre
veu que Artur Mas sigui el pre
sidenciable, però no diu res del
paper del cap de llista.
Ni del cap de llista ni de ningú
més. Això no va de càrrecs, va de
mandats i de responsabilitats
col∙lectives.
Però a vostè quin paper li
agradaria més jugar?
No és rellevant. Que assumiré al
guna responsabilitat si el procés
va endavant, no ho nego. Quina?
Ho valorarem el dia 28 en funció
del resultat i de les circumstàn
cies, perquè els escenaris i els
ritmes poden variar segons les
majories.
El pacte de CDC i ERC per fer
president Artur Mas es pot veu
re condicionat si es necessita la
CUP per formar majoria?
Perquè no surti escollit el candi
dat de la llista més votada n’hi ha
d’haver un altre d’alternatiu. I ara
com ara no veig que hi sigui. La
candidatura d’Artur Mas no està
en qüestió, i per molts motius.
Quins motius?
Artur Mas va escoltar la demanda
de la gent que any rere any sortia
al carrer, va posar les urnes, i per
haverho fet té quatre querelles.
Artur Mas és un actiu polític, tam
bé des de la lògica internacional, i
aquest procés l’hem de fer amb
tots els actius que tenim.
Artur Mas no és prescindible,
doncs.
Ni ell ni CDC ni ERC. I diria més,
ni ICV ni el PSC ni ningú. Una
altra cosa és que algú se’n vulgui
excloure. I una altra cosa és que
quan hàgim fet el que volem, ca
dascú farà el seu camí.
Diu que segons el resultat els
ritmes poden variar. El full de
ruta restarà intacte encara que
no s’arribi a la majoria de vots?
Si tens una majoria d’escons molt
àmplia i també una majoria de

Raül Romeva, candidat de Junts pel Sí
vots, el procés és molt més fàcil i
ràpid, perquè tens més força per
negociar. Ara, si no tens la majoria
de vots, això et legitima per co
mençar el procés? Sí, sens dubte.
Si no, es produiria una situació
encara menys democràtica en la
qual els que s’imposarien serien
els que tenen menys escons.
Sense majoria de vots és més
difícil d’explicar al món.
Serà més difícil, però no vol dir
que no sigui legítim.
L’Estat espanyol impugnarà
davant el Tribunal Constitucio
nal totes les passes que es facin
cap a la independència.
Per això és tan important tenir el

més enrere. La involució, en
termes democràtics, econòmics,
competencials, de drets, s’incre
mentarà. Aquest és l’autèntic di
lema, o avancem o retrocedim.
Junts pel Sí està disposada a
trencar la legalitat?
Tot aquest procés el volem fer ne
gociat, pactat, d’acord amb l’Es
tat, perquè és el millor per a tot
hom, per a Catalunya, per a Espa
nya i per a Europa. El problema és
que a l’altra banda hi ha d’haver
algú. Però tot i així tindrem igual
ment la responsabilitat de com
plir el mandat de les urnes i arri
barà un moment que haurem de
fer la proclamació de la indepen

que em faig és si de debò volem se
guir formant part d’un Estat que,
en lloc d’arguments i en lloc de se
duir, el que fa és amenaçar perma
nentment.
El mateix passa sobre la per
manència de Catalunya a la UE.
Europa és un projecte pragmàtic,
que s’ha adaptat a les circumstàn
cies en la mesura que les ha anat
trobant.
Dins d’aquest pragmatisme, i
al marge dels pronunciaments
públics, tenen algun contacte a
Europa que els digui que, arri
bat el cas, ja trobaran una solu
ció per a Catalunya?
Tan important és el que es diu

Raül Romeva fotografiat dilluns a la seu electoral de Junts pel Sí, a l’avinguda de Madrid de Barcelona
L’AUTÈNTIC DILEMA

“Si el dia 27 no guanya
el sí, anirem encara
més enrere; la involució
s’incrementarà”
EL PAPER DEL LÍDER DE CDC

“Mas és un actiu polític,
i aquest procés
l’hem de fer amb tots
els actius que tenim”
màxim de vots i d’escons, per te
nir més capacitat de plantar cara.
Això vol dir desobeir el TC?
Plantar cara és obeir el mandat
democràtic que la gent decideixi
el 27S. Un dels grans errors és
creure que si no guanya el sí ens
quedem com estem. I no. Si no
guanya el sí, anem enrere, encara

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dència, que vol dir desconnectar
de l’àmbit legal espanyol i passar a
l’àmbit legal català.
Els preocupa que el discurs
de la por que arriba des de l’àm
bit econòmic i financer arreli?
No. Els últims anys no hem sentit
ni una proposta en positiu, ni un
gest de seducció. Tot han estat
amenaces, insults, querelles. Des
prés d’això, la campanya d’atemo
rir no té cap crèdit. I menys quan
contrasta amb altres realitats,
com ara que les exportacions ca
talanes augmenten o que la inver
sió estrangera a Catalunya també
creix. Només s’entén des d’una
voluntat d’influir en les eleccions.
Han tingut algun contacte
amb les entitats bancàries cata
lanes després del comunicat de
la setmana passada?
Personalment, no. Però sí que en
públic els he dit que si aquesta és
la seva lectura de la situació, de
banca n’hi ha molta. La pregunta

LA REALITAT EUROPEA

“Europa és pragmàtica
i s’adapta; tan
important és el que
es diu com el que no”
ELS PROTAGONISTES

“El futur de Catalunya
no el decidirà ni Rajoy
ni el president d’un banc
ni Merkel ni Obama”
com el que no. I ningú, mai, no ha
dit que Catalunya no pugui votar
per decidir el seu futur. A Europa
hi ha dos principis en termes
d’igualtat: la legalitat i la demo
cràcia, i això ningú no ho qüestio
na. I el que se’ns fa arribar a nosal
tres és que tot està subjecte a una
negociació política.

Cal esperar a veure què passa
en les eleccions generals per si
hi ha algun canvi a l’altra banda?
El futur de Catalunya el decidirà
la gent a Catalunya. No el decidirà
ni el president del Govern
espanyol ni el president d’un banc
ni la senyora Merkel ni el senyor
Obama. Fa moltes generacions
que esperem i res no canvia.
La sospita de corrupció és el
punt feble de la candidatura de
Junts pel Sí?
És el punt feble de la política a Ca
talunya, a Espanya i a Europa. I
només hi ha una manera d’afron
tarla: tolerància zero, qui la fa la
paga i lleis implacables. El com
promís per acceptar formar part
de la llista va ser que si es desco
breix que algú ha fet les coses mal

ÀLEX GARCIA

fetes, haurà d’assumir responsa
bilitats, sigui qui sigui. I no va re
presentar cap problema per part
dels receptors. En qualsevol cas,
jo em puc fer responsable de la
llista, no d’altres coses.
En el cas del Palau de la Músi
ca, per exemple, és CDC qui fi
gura com a responsable civil.
Quan hi hagi sentència els que ha
gin d’assumir les responsabilitats,
si és el cas, que les assumeixin.
Mentrestant, jo no sóc jutge. Però
el problema, en tot cas, no és no
més per a CDC. També hi ha casos
pendents al PSC i al PP, i n’han
sortit a C’s.
Com a exmembre d’ICV, es
veuria fent la campanya de
Catalunya Sí que es Pot amb el
discurs que divideix en funció
de l’origen?
Vull pensar que aquest discurs es
de Pablo Iglesias. He estat molts
anys a ICV, i aquest no és el dis
curs d’ICV.c
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CRiTICA

DE MOSICA

E1 Palau al Pi
llosa Missadel papaMarcelode Palesu’ina i el molt m~s prodigat
Officium defunctorum de Tom,is
Interprets: Tallis Scholars
Luis de Victoria. Veusde gran quaLloci data: Basilicadel Pi
litat, pulcresi d’afinaci6 plusquamperfeta les que integren l’agrupa(20/IX/2015)
ci6 coral, i precisaladirecci6al servei de la contenci6 dramhtica de
JAUMERADIGALES
dues obres que s’integraven de ple
Bonaidea la de Palau 100 de trasentre les yokesgbtiques. Les seccilladar alg~ns concerts en espais sa- ons homofbniques revelaven la
cres, per gaudir d’audicions que perfecci6 t~cnica de la interpretaimpliquenrecolliment i dosi d’es- ci6, mentreque les juxtaposicions
piritualitat en el context d’un mdn polifbniquesajudavena crear irisaexcessivamentcanviant, txepidant cions de provada efichcia. Malgrat
i egoc+ntric.La mfisica no fa mira- tot, i tractant-se de veus no especicles, per6 si que pot ajudar a fer- alment grans en el context d’un esnos m6s bones persones, sobretot pai tan particular cornel de l’esgl6si els seus agents s6n els membres sia barcelonina,no s6 si a partir de
de Tallis Scholars. Arabm~sde 40 la ilia deues podia seguir arab preanysde traject6ria, i dirigit des dels cisi6 el detallismeinterpretatiu. Siinicis per Peter Philips, el conjunt gui corn sigui, benvingudasigui la
vocal angl+sha presentat a la basi- propostai demanemque el conjunt
lica del Pi dosplats forts de la poll- britkrfic rebi novesinvitacions per

TheTallis Scholars
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Propostes per a la setmana

23/30 DE SETEMBRE: ACTIVITATS
DIMECRES 23
FIRA

seguici en un correfoc que té lloc a
l’avinguda de Blondel, una de les
vies principals de la ciutat. LLEIDA.

FESTIVAL

AGRÍCOLA, RAMADERA
I INDUSTRIAL

TERRÀNIA, CERTAMEN DE
CERÀMICA INTERNACIONAL

Aquest certamen multisectorial
presenta materials i equipaments
per a la construcció, electrodomèstics i electrònica, editorials,
informàtica, ceràmica, decoració i
interiorisme, alimentació,
promoció comercial i industrial,
eines dels sectors agrícola i
ramader, productes del camp,
automoció, maquinària, manufactures i divulgació. MÓRA LA NOVA.

Un dels objectius de Terrània és el
descobriment de la ceràmica
artística i decorativa, un tipus de
ceràmica encara desconeguda en
aquest país. MONTBLANC. Antiga

Els llocs de celebració se situaran a diverses
places i carrers de la ciutat. Fins al 29 de
setembre. Més informació al web municipal:

Església de Sant Francesc. Dissabte 26 de
setembre d’11.00 a 20.30 hores. www.mont-

CONCERT

‘CARMINA BURANA’
AL PALAU DE LA MÚSICA

a 19.00 hores. www.moralanova.cat.

DIJOUS 24
EXPOSICIÓ

TINTIN A L’HIMÀLAIA

SABADELL. Fundació Antiga Caixa Sabadell
1859. Carrer de Gràcia, 17. Fins al 10 de generEntrada gratuïta. Més informació:

www.sabadell.cat.

DIVENDRES 25
MÚSICA

CONTINUA EL FESTIVAL
DE JAZZ DE GIRONA
Es podrà gaudir d’una actuació de
jazz d’autor molt especial de la mà
de Marco Mezquida & Manel Fortià
Quartet, la penúltima del XV
Festival de Jazz de Girona després
de cinc concerts en diferents
espais. GIRONA. Fundació Valvi. Gran Via de
Jaume I, 42. A les 21.00 hores. Entrada gratuïta.

FIRA GASTRONÒMICA

ÚLTIM CONCERT DE LA GIRA
DELS AMICS DE LES ARTS

BARCELONA DEGUSTA
Arriba la 5a edició del Barcelona
Degusta, la gran festa professional de la gastronomia i l’alimentació. Arriba amb nous continguts i un objectiu definit: apropar
l’univers gastronòmic a tots els
públics aficionats a l’alimentació
de qualitat. La passió per la
gastronomia es podrà viure en
mercats, tallers, classes,
demostracions, degustacions,
formatgeries, horts urbans i més
de 90 activitats. El saló, situat al
recinte Montjuïc de la Fira de
Barcelona, ajudarà també a
tastar nous productes i conèixer
en viu les opinions dels consumidors i les seves preferències.

T&T
BCN

El grup ofereix a Girona el darrer
concert de la gira de presentació
del seu últim disc Només d’entrar
hi ha sempre el dinosaure i alhora
celebrar els seus 10 anys sobre els
escenaris. GIRONA. Teatre Municipal.
Plaça del Vi, 1. A les 21.00 hores. Entrades: 18,

DISSABTE 26
MERCAT

DE LLETRES D’IGUALADA

Fins al 27 de setembre. www.barcelonade-

C/ del Dr. Joan Mercader, s/n. De 10.00 a 20.00

Barcelona. Av. Reina Maria Cristina, s/n.

 ESPECTACLE
@bcncultura:
Fins al 24 de setembre,
espectacle «Porta
Estel·lar» dins el gran DC9
de la #Mercè15

hores. www.igualadaturisme.cat.

 TEATRE
@teatrepoliorama:
AMOR & SHAKESPEARE.
Del 26/09 a l’1/11, amb
Ariadna Gil, Jordi
Boixaderas, Joel Joan i +!

TRANSPORT PÚBLIC
 FESTES DE LA MERCÈ . Piromusical. Dijous 24 de
setembre de les 22.00 a les 22.45 hores,
aproximadament. Lloc: avinguda de la Reina Maria Cristina.
Es recomana arribar en metro (L1 /L3: Espanya, L1:
Rocafort o L3: Poble Sec). En cas de gran afluència de
viatgers a les instal·lacions del metro, s’han de seguir en tot
moment les indicacions que proporcioni el personal, que
estarà en contacte amb les autoritats de seguretat pública.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Música, 4-6. Dia 26 de setembre a les 19.00
hores. Entrades: de 18 a 68 euros. www.orfeo-

catala.cat.

DIUMENGE 27
FESTA

EXPOSICIÓ ‘SOROLLA.
APUNTS A LA SORRA’

 EXPOSICIÓ
@Bcn_SSTG:
Fins al 30 de set. gaudiu
d’una #expo de #pintura
a l’oli sobre la figura
humana al @CcivicSarria

Aquesta àmplia selecció de
dibuixos ofereix un punt de vista
complementari sobre l’evolució
artística del pintor Joaquín Sorolla.
Un discurs crític i analític de més
de 100 obres de l’artista valencià.
LLEIDA. CaixaForum. Av. de Blondel, 3. Fins al
10 d’octubre. De dilluns a dissabtes: de 10.00 a
20.00, i diumenges i festius d’11.00 a 14.00
hores. www.obrasocial.lacaixa.es.

DIMARTS 29
MÚSICA

PLANETA BATERIA AL CICLE
DE CONCERTS ‘CONCÒRDIA’
El grup Planeta Bateria portarà la
seva percussió, el teatre i l’humor
al cicle de concerts Concòrdia,
música de pau a la Seu Vella el dia
29. Una oportunitat per gaudir d’un
espectacle familiar i enèrgic.
LLEIDA. Nau Central de la Seu Vella. A les 12.00
hores. Preu: 2 euros.www.planetabateria.com.

DE LA TARDOR DE LLEIDA

gusta.com.

BARCELONA. Recinte Montjuïc, Fira de

El Cor de Cambra de Granollers
col·labora, com ja ha fet altres
vegades, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Al costat del cor
ARSinNOVA, el Cor d’Homes
d’Igualda, el Cor Jove Amics de la
Unió i el Cor Infantil Amics de la
Unió obriran la temporada
Simfònics al Palau amb el Carmina
Burana de Carl Orff. El concert
tindrà com a director a Rubén
Gimeno. BARCELONA. C/ Palau de la

28 i 34 euros. www.elsamicsdelesarts.cat.

En aquesta quarta edició del Mercat
de Lletres d’Igualada es podrà
gaudir d’una jornada enfocada en la
cultura, la llengua, la literatura i la
lectura amb xerrades, tallers,
presentacions literàries, recitals i
concursos. IGUALADA. Museu de la Pell.

www.festivaldejazzdegirona.com.

RECOMANAT
A LES XARXES

DILLUNS 28
ART

blancmedieval.cat.

Pavelló Firal. Fins al 25 de setembre. De 9.00

L’aventura d’aquell jove reporter al
Tibet és la mostra que commemora
el 65è aniversari de la conquesta
de l’Annapurna per Maurice Herzog
i el 50è aniversari de la publicació
en català de l’àlbum Tintin al Tibet,
del dibuixant Hergé. Una combinació de realitat i ficció que permetrà
a l’espectador conèixer l’Himàlaia.

www.paeria.es.

Les Festes de la Tardor de Lleida
tenen un marcat caràcter tradicional i popular, amb el seguici
popular, les sardanes, els balls de
bastons, les havaneres, les danses
tradicionals i d’altres manifestacions artístiques. Pel que fa als
amants del foc i dels espectacles
pirotècnics, la Gran Nit del Bestiari
reuneix el millor bestiari català
encapçalat per Lo Maraco, el drac
local. Les esquadres de diables
acompanyen aquest imaginari

 FIRA
@bcn_hg:
La Nit al Mercat del
Carmel el 23 de set. Fira
gastronòmica i Mercat al
carrer #comerchg

AFECTACIONS VIÀRIES
 FESTES DE LA MERCÈ. Piromusical.
Dijous 24 de setembre de les 22.00 a les 22.45
hores, aproximadament. Lloc: avinguda de la
Reina Maria Cristina de Montjuïc. Zona d’afectació: es
tallaran al trànsit la plaça d’Espanya, les avingudes de la
Reina Maria Cristina i de Rius i Taulet, el carrer de Mèxic,
l’avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia i el carrer de
Montanyans des de la plaça de Sant Jordi fins al passeig
de Santa Madrona.

DIMECRES 30
TEATRE

TORNA ‘TERRA BAIXA’
El clàssic d’Àngel Guimerà obre
avui dimecres la nova temporada
del teatre Borràs, després de l’èxit
de públic i crítica de la passada
temporada, amb l’actor català Lluís
Homar com a protagonista.
BARCELONA. Teatre Borràs. Pl. d’Urquinaona,
9. Fins al 18 d’octubre. Preu: des de 20 euros.

www.grupbalana.com.

 LITERATURA
@bcn_hg:
El @CCCanDeu, un dels 11
racons de Bcn per llegir,
segons la selecció de
‘Què fem?’ @CCivicsBCN

oci Cat

 EXPOSICIÓ
@Bcn_SSTG:
Fins al 30 de set. et pots
acostar a veure l’#expo
“Ganyotes i coses rares”
@CCivicSarria

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
David Velasco (redactor en cap de
disseny), Marta de los Dolores i Henar
de Pedro (disseny), Puri Caro, Carla
Mercader i Daniel López (agenda i
redacció).
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Hinojosa, inesperadaprotagonista
en I’inici de temporada
de I’OBC
A la SagradaFamia, va incloure unaestrena de Vivancos
El compositor
BernatVivancosi la sopranoMaria
Hinojosa,sabadellencs
tots dos, vancoincidir diumenge
al cartell del primer concertde la temporada de I’OBC(Orquestra Ciutat de Barcelona
Nacionalde Catalunya),a la Sagrada
Fami’lia arab
m~sde 3.500 espectadors.
JOSEPACHE volupant, nomeshavia cantat
aquesta obra un dnic cop. Va
L’estrena d’lmprovisaci6 I,
ser al maig passat a la Catedel proFfic i exit6s compositor dral de Toledo, ambI’Orquesta
sabadellenc,figurava entre els
Nereydasdirigida per Javier
atractius del programa. N’hi
Yllan.
havia mes. Entre d’altres el
R#quiemde Faure ambel Cor All6 que no fa la Simf~)nlca
Madrigal i el Jove de I’Or[e(~
Catal~, el let de ser el primer
concert a la SagradaFamflia,
el debut de Kazushi Onocorn
a director titular de I’OBC, i
I’estrena, aixrmateix, de dues
peces per a metalls del tamb~
japones Toru Takemitsu.
Per5 la presencia de Maria
Hinojosa va ser, ames una
sorpresa. Molt a darrera hora,
de fet va rebre la trucada de
tel~fon dissabte a mig mati,
va haver de substituir Eug~nia
Boix en I’Exultate Jubilate de
Mozart. La sabadellenca,en la
brillant carrera que ve desen-

.Vaig tenir el temps just
d’anar a I’assaig de dissabte
a la tarda, i d’aqural concert.,
explica la soprano sabadeIlenca. El concert, a mes, ha
estat enregistrat, i I’editar~ en
disc el segell Medici. No ~s,
per~, el primer cop que Maria
Hinojosa canta ambI’OBC en
un concert editat per Medici.
AI 2011, a I’Auditori.
Maria
Hinojosa va cantar la Jeanne
d’Arc au boucherde Honegger,
sobre Ilibret de Jean Claudel
i popular[ssima d’eng~ I’estrena al 1944.
AmbMaria Hinojosa i Ber-
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nat Vivancos, el d’aquest diuo
menge a la Sagrada Fam~ia
hauria estat un programamolt
oportd en la temporadade la
Simf(~nica. Per6, en un fet no
gens excepcional tractant-se
d’artistes sabadellencs, Maria
Hinojosa no ha cantat mai
ambI’orquestra de la ciutat,
i Bernat Vivancos tan sols hi
ha estat programat arran ser

L’OBCtorna
a demostrar-se
m~ssabadellenca
quela Simf~)nica
compositor resident al Palau
de la Mdsica Catalana.
En I’agenda de Maria Hincjosa destaquen ara I’Stabat
Mater de Boccherini que cantar& el dia 22 d’octubre al
palau de Queluz, a Lisboa,
amb la prestigiosa Ochestre
Mosai’que, i, el 11, I’estrena
a I’Atl~ntida de Vic I’espectacle Vida de Diva que ha creat
junt ambel contratenor Jordi
Domenech¯

M ~YZIRCUS/OBC

La sabadellenca,aquestdiumenge
a la SagradaFamilia

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 31

O.J.D.: 4438

TARIFA: 1100 €

E.G.M.:

ÁREA: 925 CM² - 100%

SECCIÓN: ESPECTACLES
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Jos Menor inaugurar
I’Any Granados
al Carneggie Hall de Nova York
El pianista far amb.Goyescas,,unagira mundialquepodriaincloureel Principal
Enric Granados
venia
de NovaYork quan
un submarfalemany
va enfonsarel
transatlanticen el qual
viatjava. AI capde cent
anysjustos, el pianista
sabadellencJos~
Menorfar~ de tornada
el mateixtrajecte per
tocar al Carneggie
Hall
,,Goyescas,,,
la versi(~
Ifrica de la qualAIb~niz
acabavad’estrenar
Ilavors al Metropolitan
Opera House.
JOSEPACHE
Jose Menor n’interpretar~
evidentmentla versie anterior
a piano sol, que Enric Granados havia estrenat cinc anys
abans, al 1911 al Palau de
la Mdsica Catalana. Pere el
concertal CarneggieHall, el
24 de mar~ del 2016 d’acord
ambFefemeride, ser~ tan sols
el primer d’una Ilarga i intensa
gira intemacional que seguir~
per Pekin i quatre ciutats mes El pianista Jos~Menora la casadels seuspares, al carrer Balca.sde la Planadadel Pi.tor
de Xina, i passar~ tambeper
TSkio, Londres,Berlin, Paris,
entre els quals AFciade LarroWashingtoni, molt probablecha. I tambeun vef seu, igualment, Sabadell.
mentil.lustre. El guitarrista
.Intentarem que el de Jose
flamenco Juan Manuel Ca~iMenor ambGoyescassigui el
zares, del carrer Maladeta a
concert inaugural de la temtocar de la plaoa del Pi, va fer
Jos~
Menor
ha
tomat
uns
de
piano,
la
Maria
Jes~is
porada2016-17al Principal,,,
un ~lbum ambuna potent verdies a Sabadellarran el
Crespo,i m’agrada
molt la
ha confirmat a DSJoanaSoler.
si6 de Goyescasdespres d’ham~isicaque composa,
concertambla integral
L’Ajuntament de Sabadell no
ver guanyatel premi de I’Acad’HectorParra queha obert sobretotla mesrecent,
contracta ambun any d’antidemia de la Mdsica al millor
la temporada
al Palau, d’on moltvisual., diu el pianista.
cipaci6, ni menysencara prointerpret classic ambel que
el
compositor
n’es
I’artista
Aquest
estiu,
Menor
tambe
grama.Ara es tracta de creuar
al 2007va dedicar a la Iberia
resident.AI juliol vafor el
ha tocat a Lugano,en el
agendes. Mentrestant Jose
d’Albeniz. EIs dos millors insmateixprograma
al festival
festival queorganitzala
Menor ha comen~at a Lontrumentistes de Sabadell, de
de Schwetzingen,
al castell
c~lebre pianista Martha
dres, la ciutat on viu des de fa
Ilarg.
quedominala plana del
Argerich.Hi va interpretar
poc mesde dos anys, un nou
Ambmolt del m6n
Rihn.I a NovaYork,fa los
los Visionsde/’Amen,de
curs comaprofessor al Trinity
anys,li va estrenarCotsde
Messiaen.I tamb~ha estat
College,on fins al juliol passat
Ni Jose Menor s’encasella
mat~ria, en homenatge
a
al Festival de Granada,
va ser artista resident.
en AIb~niz i Granados, els
T~pies, .Ens coneixem
des
arab un programa
dos grans mestres catalans
Catalans I universals
quean~vem
al conservatori, monogr&fic
dedicat a
d’entre el XIXi el XX, ni a cap
ambla mateixaprofessora
Beethoven.
Evidentment,a cap de los ciumelSmandigne d’aquest quatats de la gira Jose Menorno
lificatiu, seli acudiria unatal
es cap desconegut, i menys majay el ruiseF~ori El pelele.
neixer a Camprodon,un piareducci6. Per6 s6n autors molt
encara interpretant Granados. I. a Nova York, hi va tenir
nista sabadellenc,fill en con- exigents. Amesd’haver estat
A Londresencara es recorda el
casa fins fa tan sols un parell
cret del carrer Balcans de la
pianistes entre els mesvirtuoconcert que al goner passat va d’anys, quart era professor de Planada de la Pintor..Abans
sos al men en el sou temps,
oferir a la Saint JamesChurch piano a la Stony BrookUniver- de la gira, vull enregistrar un corn rants altres mdsics rant
de Picadilly, ambdues sonates sity i, desd’all~, actuavainten- disc amb Goyescas,,, anun- espanyols corn d’arreu del
del PareSoler, la suite Iberia
samentarreu d’Estats Units i
cia Jos~ Menor. Assajar-lo i
m(~n,van anar a la I[nia musid’AIbeniz, i, precisament,tres altres paisos americans.
preparar-lo es la seva major cal cl~ssica que arrenca en la
dels moviments de Goyescas:
Per Granados, que era de prioritat, ara mateix. Hi han tonadilla escenicadel XVIII.
Los requiebros, Quejas, o la
Lleida tal corn Albeniz va
passat altres grans pianistes,
A I’epoca va inspirar molt

Amb
H( ctor Parra,mes que
un retrobament
al Palau
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Boccherini, entre molts d’altres. En el primer romanticisme, va ser-ne un dels grans
corrents musicals a Europa,
en momentsmesfora que dintre d’Espanya. I d’all~ tambe
en venen eis or[gens rues
genu’mesdel flamenco, en les
mdsiques populars modernes.
Notan sols per posteriors, els
nacionafismes postrom~ntics
sen una altra cosa.
I m~s concerts anunciats
,,Granados i Aib~niz estan
entre els meuspreferits, ~s
clar,,, diu Jos~ Menor. Ames
de virtuosisme, s6n autors
que demanencar~cter, colors
i calideses en I’expressivitat
quea traves de la hist6ria s’ha
decantat, o millor dit construE, com,,espanyola,,. Per6la
mdsicano s’acaba aqu~’, Entre
els probers concerts seus a
Londres, en escenaris corn el
de I’esgl~sia de Saint Martin
in the Fields, destaca el que
te anunciat ambla flautista
Katherine Birtles, ambsonates de Schubert, Poulenc o
Prokofiev entre les peces del
programa¯

