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TOP 3 CL SSlCA
Recitals, concerts, 6pera... PereAndreu
Jariod tria del millor de la setmana

"~OBC
Dirigidapal titular Kazushi
Ono,I’Orquestra
Bimf(’) nicadeBarcelona
i NacionaldeCatalunya
inaugurala sevatemporada
5 EAuditoriarab
unprograma
queinclou la pochabitual Pe~adeconcertperaquatre
trompesiorquestra de Schumann
i la Cinquena
simfoniade Mahler.
--) L’Aaditori.
M:Marina.
Dv.28,20h. Ds.29,19
h. Dg.30,11
h. 10-58
£.

~1"El Primer
Palau
EIs dilluns del mesd’octubreel Palaudela M~sica
Catalana
acull un
cicle deconcerts,qua
alhora~s concurs,destinatalsjove5talents
decasanostra.Enaquestaprimeraaudici6hi prendran
part eITrio
Ramales,
devioli,violonceli piano,i I’organistaJoanBeguiMercadal.

~I’ Michael
Tsalka
El Museu
dela MLisicatamb~t~ la sevapa~piatemporada
deconcerts.
Es tracta d’un cicle mensual
quepermetsentir
en directecorn sonen
algunes
de les pecesm~spreuades
del museu.
El concertinauguralel
protagonitza
undestacat
interpret d’instruments
detecla hist(~rics.
--) Museu
dela M~sica.
M:Marina.
Dg.30.12
h. 8 £.
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La novena que
reflecteix el pals
AlbertFerterFlama~ch
¯ albertferrerflamarich@gmail.com
#OciDS
#OSV

osv LaSimf’onica
del Vall~:sinaugaara
la temporada
~1Palaude la Mfisicaambla interpretaci6
tradicionalde la ’Novenade Beethoven’,enguany,
sota la direcci6 de l’alemanyDavidNiemann
Les idees de programaei~$de
I’OrquestraSirnf’onicadel Vall~s
s6n rnolt suggeridores
i apel.lena
un observadorperspicaq. E1prograrna inaugural d’aquesta temporada,que manteniala tradici6
d’interpretarlaNovena
de Beetboyenanualment
fins al bicentenari
del a sevaestrenael -’oz4,hocorroboravaamblapres~rnciadissabte del director alernanyde carrera prometedora,DavidNiernann.
En aquest sentit, la inclusi6
d" Unsuperviventa Varsbviade SchOnbergjustenrnig de la sirnfonia, arnb un Ferrnf Reixachcorn
a ferdstec i desesperat recitadot -de dicci6 no sernpre prou
clara-, correlacionaval’angoixa
existential de dues obresdiarnetralment oposadesa parcir d’una
lecturavertiginosa en temps,
olenta, agomboladaends plans
sonors i sabedorade Ia inserci6
d’un cos estrany quela pretenia
condicionar conceptualment.La
idea funcionavaapriori,
igaaal que
oferir tot el concertsensepausa.
Per aixbva set un error fer sortir
els solistes vocalsabansdel quart
rnovirnenttrencantlacontinffitat
delasessi6.
Noobstant alxb, la proposta
de Niernann,indiscutible coneixedordel repertorl, va deixar esculls inapel.lables.Ultrapassaren
du~ntel concer~
/c~o~o~
velocitat la pulsaci6 de les sem- El directorDavidNiemann
pre problem~.tiquesindicacions
metronbmiques, en Beethoven
va generarun vertigenquesobreforqa i arreladaa l’antiga escola
lirnitava l’arquitecmrai la desalernanyaobjectivista de les d~tresa dels rnfisics: puntualsencadescentralsdel segle passat.
trades en fals, textures rnancades
Perb I’OSVtarnbd va dernosd’espai, fraseig condensat,din~trar unasecci6de violinsrodsredecidir
rniques uniforrnes i que tendien UOSVva
~malari unadisciplina,
musculaci6
i
la
a I’excdsdecib~:lic,etc. Especial- interpretar
ductilitat sonoresde conjuntque
menten els ventsi les veus(solis- ’Novenade Beetrevelavenel treball rftmic corna
tes i cot), comvan
evidenciarl’ex- hoven’anuaiment
based’un programavolgudament
posici6 del terna i les primeres fins al bicentenari
opressiui reflex del rnalestar de
estrofes de I’odao el fugat darrer dela sevaestrena,
Ia realitat polfticai cuItural-camovirnent; el primer rnoviment el 2024
talana, nomds?-.Hova escriure
rnilitarmentesva’it; l’arrencada
Adorao:-lacultura representaels
la dial&ticaentrecordesi fustes a
interessosi la protestad’allb parl’ scherzo;
i I’ adagio,
convertitenun
ticular davantles pressionshoandante(esbandit en ~ minuts!) La proposta
rnogen.e’/tzadores
.d’.al!bg.e.ner.al",
displicent en les omarnentacions
assummtuna poslclo crmcainrnelbdiques(les de la coda,entre de Niemann
transigent
davant
lasituaci6 exisaltres) i manllevatdel cl(maxde va deixar
tent i les institucions.Si la proterceravariaci6deI primerterna.
posta no era aquesta,dissabte va
Capcatarsi en unalecturapre- esculls
ser un fracas davantun Palaudela
tesarnentexpressionista,a recerM6sicabenpie.
ca de la intensitat per lavia de la inapeHables
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La Simf~nicaarrenca
temporada amb Beethoven
UOrquestraSimf~nica del Vallbs estrena aquesta tarda
la temporada
i ho ~arb arab la interpretaci~ de Lo Noveno de Beethovenal Palau de la H~sicaCatalana, a
Barcelona,a partir de dosquarLsde set de la tarda.
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Los in~rm~bles 2
~ota

Agenda

Es p~ ve~v~ a ~in~s Impe~al a
]6.00, ]9.00i ales22.00i a Eix Maci~
Multicinemes,
ales ]5.50 i ales ]8.]0.

Propostes
a Sabadell
pe,comunicaractlvltats:
agenda@diaride
-- badell.com
Dimarts

25

CAFI~ CIENT[FIC: DESPLAC~A.R-SECADADIA PER
ANARA TREBALLAR.
A ~es i9.00 h ~ ;a UES(c/ de
EIs cafes dent[fics de Ia UES
s6n una manerad’apropar
la ciEncia a la dutadania
fora de les aules. En aquesta
ocasi6, la xerrada Desplogar-se carla dia per anar a
treballar reflexionar~ sobrela
petjadasocial i ecolb~icadais
desplaqamentslaborals i corn
podemvatorar el seu impacte
sobre la comunitat i el medi
ambient. La conferEncia anir~
a c&rrec de Hontserrat Llobet,
investigadora de Responsabilitat Social i Oualitat de
Vida, Economistai doctora en
Pofftiques P0bliquesi Transformaci6 Social (IGOP-UAB).

Dijous 27

pamentha let que un treball
A ,~es 19.O0h a {a rondade
inicialment pensatper far un
Santa Maria.
Enel marcde la sevapartidocumental, d’una durada de
mitja hora i un m&ximde ]5
cipaci6
a la FestaMajorde
entrevistes, s’hagi convertit en
lesTermes,
la Plataforma
perla LIengua
organitza
un autEntic treball de recerca
Superdictat
de cataI~oberta
i recopilaci6: m@s
de 2.000
tothom.Divendres
28 a les 22 fotografies, quasi ]00 entrevistes,
63
hores
de
gravaci6
h es far~un concert
de rock
en cataI~
delgrupRuc’n’RoII;d’&udio, ]0 hores de v(deo,
nombrosa documentad6
el mateix
dissabte,
ales]2 h,
m&giaperalsinfants,
i ales
i diversos documentalsho
cer~ifiquen. El projecte ha
h,concurs
d’Scrabble;
totes
comptat arab la participaci6
far~a la rondaSantaMaria.
de veYnsi personesvinculades
1A JORNADAANIMALISTA
al bardi arabla total;tat de les
A LA CASERNA.
D’11.30 a
sevesentitats.
21.:30 h (c/Bat|leve.~L
Una jornada on ens proposen
compartir, aprendrei debatre
juntes sobrela nostra re[aci6
EXPOSICI(5: CONCURS
DE
arab la resta d’animals i arab
FOTOGRAFIA’SORTIM
el pIaneta.
I COMPARTIM
201B’
F~nsa; 29 d’octubre a ~es
9.30 h a ;’Antic .Mercat de
HIST~)RIA DEL BARRI DE
Sant Joan. Cent~’e
TORRE-ROMEU,EL DOCUMENTAL.
Ales 10 h a F.;ra SabactelL Pla~a de la Sarda~,7. Exposici6 de les fotos guanyadoresi dais acc~ssits
Aquest Es un projecte qua es
va comenqar
a gestar a finals
del concursde fotografia
de120]4. El seu desenvolu$oRim i CompoRim

Dilluns i

Et documental
’Hist6ria deI baGide Tone-romeu"
s’emetr~per primer
cop el dissabte a la FiB Sabadell/~
MART[FIT6 A ;es 19.30 h
a la Liar def L]ibre (c/Sant
AntonL
Presentaci6del Ilibre Aina
Gomisde Jordi Marff Fit6,
editat per Editorial Gregal.
L’acte anir~ a c&rrecde David
MadueSo,
poetai cdtic literari,

i deI’autor deI Ilibre.

Diumenge

30

SUPERDICTATDE LA PLATAFORMAPER LA LLENGUA.

... i a la comarca
Uobjectiu d’aquestes sort;des
@sque les personas arab
dependEnciapuguin gaudir
d’una activitat adaptada,
acompanyadesdais seus
familiars. El passat23 d’abriI
esvainiciar el cicle arab la
celebraci6 de la Diada de
Sant Jordi als jardins de Ia
residEncia Ass[s, arab la
col’laboraci6 de I’entitat de la
Creu Roja.

Barber& del V.
LLIURAMENTDELS PREMIS
VII EDICI~ MICROCONCURS
Divendres28 de setembrea
les 19.00 h.
AmbI’espeGacle A 40
cuentos por horo a c~rrec de
RubEnMart(nez Santana,
la Bibtioteca EstevePaluzie.
Sala Salvador Allende.
*S’obsequiar~ les persones
essistents arab un exemplar
del tlibre recull del concurs.
HORADEL CONTEEN ANGL~:S ’WELCOME
TO THE
JUNGLE’
Dissabte 29 de setembrea
les ~1.00h.
A c~rrec de Kids&UsBarber&
del ValIEs. Pera nens inenes
dq a 3 anys. Durada:35 re;nuts. A la Sala SalvadorAllende, arab inscripci6 prEvia.
Lloc: Biblioteca Esteve
Paluzie.

Sant Cugat
CONCERTEL HIJO DEL
FLACO
Dijous 27 de setembrea les

TEATRE:
’l~S M~,GIC:; DE
MAGSELVIN
Dissabte 29 de setembrea
les 20.00 h "a la Sala Josep
Brossade la Patronal. 8

El MagSelvin actuar~ a Sant QuiGeel proper29 de setembreales 20 h/c~oA
21.00 h. Concertal MUT.
El concertanir~ a c&rrecd’EI
Hijo del Flaco, veui guitarra;
PauRos@s,baix; i Miquel Martinez, flauta. EntradagratuYta
i aforamentlimitat. El concert
tindr8 iloc al ~4UTIa cafeta
gastronOmica,
dins el cicle de
mOsicaNUT.Organitza: Ajuntament de Sant Cugat. CoHabora: Associaci6 JazzEnViu.

El Cicle de MOsicaal MUTse
celebra cada dijous ales 2]
bores, s’hi pot sentir rumba,
funk, m~sicaIlatina i canq6
d’autor.

Sant Quirze
CICLE ’SORTIDESPERSONES CUIDADORES’AL

PALAUDE LA MOSICA
Dirnecres 26 de setembre
durantel mati al Palaude la
m~sicade Barcelona.
Desde fauns anys, el Serve;
de Benestar Social i Gent
Gran de Sant Ouirze organitza un cicle de sort;des
adregat a persones arab
dependEnciai als seus cuidadors i cuidadores.

Quatre decadesen quE ha
presentat shows de m~ia
i de ventrilbquia; en quEha
treat i presentat, juntament
arab Juan Tamariz, la primera
s@rie setmanal de m&~iaper
a televisi6, Pot ore de mogio;
en quEha coHaboraten tots
els pro~ramesde TV3del
M~6ic Andreu.
El hla~ Selvin a m@s
d’actuar
corn a 8uionista m~ic i
ajudant de direcd6 i lent
d’assessor de m~6iad’al6uns
dels ma~sm~simportants del
pa~s.

Catalunya Música – Assaig General
19-9-2018
Albert Torrens, conductor del programa, explica la temporada 2018-19 del cicle
Simfònics al Palau (la 23a), que protagonitza l’Orquestra Simfònica del Vallès al Palau
de la Música Catalana. El reportatge inclou declaracions dels diferents protagonistes dels
programes del cicle recollides en la roda de premsa de presentació, del dia 13 de setembre
a la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaiggeneral/entrevistes/audio/1014007/#.W6Sd6sxzxHk.twitter

REVISTA MUSICAL CATALANA – WEB
http://revistamusical.cat/critica/la-flor-de-gustavo-dudamel/
25-09-2018
Per Jaume Comellas

CONCERTS

La flor de Gustavo
Dudamel
PALAU 100. Mahler Chamber Orchestra. Dir.: Gustavo Dudamel. Obres de
Franz Schubert i Johannes Brahms. PALAU DE LA MÚSICA. 18 DE
SETEMBRE DE 2018.
No hi ha dubte que l’encara jove gran talent veneçolà Gustavo Dudamel està
dotat de molts mèrits, sobradament coneguts, ponderats, elogiats i celebrats.
Però està dotat, a més, d’una flor; o sigui d’un quelcom més del qual gaudeixen
solament els elegits i que, en bona mesura, ni es pot adquirir, ni es pot
alimentar ni tampoc és fàcil d’explicar: es posseeix o no es posseeix. Em
refereixo a la capacitat de dominar la finíssima línia que separa, a la llinda del
precipici, l’efectisme i la transcendència.
O potser es podria parlar de la capacitat de ser efectista sense deixar de ser
transcendent i sense que es noti, o no es percebi l’efectisme; o que es percebi
com un lleu vernís que fins i tot pot arribar a enriquir la dimensió transcendent.
Som conscients que ens hem ficat en un àmbit de discussió gens fàcil, i en
última instància potser es tracta de recordar dos tipus de grans directors: els
afectes a aquesta dimensió –Karajan en podria ser un referent clar, o més ençà
Mehta, Chailly– i els altres, amb noms com Celibidache, Abbado, Rattle…
Dudamel se les va haver amb dues visions molt contrastades del simfonisme
romàntic: el primer, el que té un ull girat encara al classicisme mozartià, i el

segon, el que altrament mira al tardoromanticisme. Schubert i Brahms, dos
extrems d’un moment històric concret acceptat com a tal, però aquí separats en
la creació de les respectives composicions –la Cinquena Simfonia del primer i
la Quarta del segon– per ni més ni menys que seixanta-nou anys.

© Antoni Bofill
Les característiques de Dudamel, i específicament les de l’esmentada flor, eren
més aptes per a lluir, òbviament, en l’obra de Brahms, d’una gran frondositat,
complexitat i grandiositat simfònica. Es tracta d’una simfonia gran i d’una gran
simfonia. Brahms hi mostra una particular ambició constructiva: en aquesta
obra hi ha lirisme, dramatisme, emoció, tensió, i hi ha, en definitiva, una gran
densitat de música. Un hom pot mig albirar, com entre boirina, que Mahler
segurament va ser alguna cosa més que un bon amic del músic hamburguès.
Dudamel ho va aprofitar a fons en una versió en la qual tanmateix l’equilibri

“flor-alè poètic” no sempre va funcionar ben equilibrat, valgui la redundància.
En el que es va llençar a fons a atendre va ser en l’exuberància i riquesa de la
composició; molt a fons, permeteu-me aquesta insinuació que pot entendre
fàcilment el lector atent. La concepció global va estar a l’alçària dels
requeriments de l’obra, insistim en això, però el detall, o en alguns detalls, hi va
haver més de més, que de menys.
Alhora la Mahler Chamber Orquestra és una formació admirable, però té els
seus límits i a la part més elevada de l’escalafó està més ben situada la fusta
que no la corda, tot sigui dit de passada.
Altrament Schubert va ser objecte d’un tractament exemplar. Aquí la flor va
quedar més negligida i tot es va moure en un clima schubertià perfecte. La
transparència, lleugeresa i lluminositat de la partitura es van fer presents en
uns tempos exactes, una fraseig delicat, unes famílies que s’agermanaven amb
una elegància i un lirisme farcit d’encant. Els bravos van sonar entusiàstics a
la Quarta de Brahms amb tot, o molt, mereixement, però la poesia s’havia
instal·lat més en aquesta delicada versió de la Cinquena schubertiana;
l’“Andante con moto” queda com a referència particular del que acabem
d’exposar.
Imatge destacada: © Antoni Bofill

