Recull de
Premsa

unitat instrumental a un repertori
que va remenar el cançoner de cadascú. Per completar la posada en
escena, una gran pantalla de vídeo
horitzontal on es projectaven imatges que ajudaven a contextualitzar
les cançons. Per exemple, després
que un Víctor Manuel magnífic de
veu critiqués tots els governs de la
29 Junio, 2016
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tares, Pare
i Mediterráneo
quan
Ana Belén va mostrar el millor de la
seva veu a El hombre del piano. Els

política europea contra els refugi- Manuel al
Diario
Palau Sant
ats, va recordarFRECUENCIA:
“els tres tenors de
l’apocalipsi que van reunir-se a les Jordi. PERE VIRGILI
O.J.D.:
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Açores” fa tretze anys.
Els quatre protagonistes d’El
E.G.M.:
119000
gusto es nuestro
van ser
artistes
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querra espanyola durant l’hegemonia del PSOE de Felipe González, i
el 2008 van formar part de la Plata-

versions com Cómo pudiste hacerme
esto a mí (Alaska y Dinarama), despullada de la passió per una lectura
de club de jazz, i una Insurrección
(El Último de la Fila) que van interpretar a duo Ana Belén i Miguel Ríos amb un resultat desconcertant,
perquè l’arranjament per a crooners
va convertir una insurrecció en una
claudicació.e

d’impacte innegable a la qual, tanmateix, se li podien demanar unes
dosis extres d’èxtasi, postís però
efectiu, en les pàgines finals.
Els vaivens de la carrera de Harding, propulsat des de ben aviat a la
primera línia per potents padrins
(Rattle, Abbado, Lissner), pot ser
un bon avís a la gernació de joves
batutes que copen avui el circuit
internacional. El britànic ja fa

temps que ha superat l’estadi de
promesa per revelar-se com una
estimulant realitat, signant ara una
Simfonia núm. 1 de Brahms d’impecable lògica constructiva, ben equilibrada en tots els seus components, amb una, aquí sí, benvinguda contenció emocional. La segona
de les Dances eslaves opus 72 de
Dvorák va ser una propina amarada de melangia Mitteleuropa.e

Fascinació inexhaurible per
la Filharmònica de Viena
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Daniel Harding PALAU 100 27 DE JUNY

es visites de la Filharmònica de Viena són tan espaiades en el temps que
tenir-la dos cops en una
mateixa temporada és un
luxe inaudit, encara que la primera actuació fos quasi d’amagat, en
format reduït i sense director. Tal
com estava previst, l’orquestra ha
tancat ara la temporada de Palau
100, amb Daniel Harding reemplaçant un Daniele Gatti forçat a cancel·lar la gira per malaltia. El director britànic ha mantingut el programa del seu col·lega italià, una tria
sense sorpreses però on tot era tall,
amb tres obres que, només mirant

L

com d’esgrogueïdes i apedaçades
estaven les partitures, era evident
que formen part del codi genètic
dels músics vienesos.
Un Coriolà de Beethoven de ben
mesurada tensió va ser un òptim
inici, amb Harding subratllant les
obsessives figures rítmiques que
marquen el seu desenvolupament.
La mortuòria dissolució de l’obertura enllaçava bé amb la palpitació
terminal amb què arrenca Tod und
Verklärung (Mort i transfiguració)
de Strauss, obra amb la qual vam entrar purament i simplement en el
camp de l’aclaparament sensorial,
de la fascinació hedonista per una
orquestra d’una brillantor sense parió: una corda pura seda d’unanimitat miraculosa, una fusta amb personalitat (quina delícia de primer
oboè), un metall esclatant però mai
abrasiu. Harding va menar amb habilitat les seves forces pels meandres de la partitura en una lectura
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Daniel Harding
dirigint la
Filharmònica
de Viena. A. BOFILL
/ PALAU DE LA MÚSICA
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MARIA DEL MAR

Radiant És troba en un moment esplèndid de la seva
carrera i se la nota feliç. Al desembre farà 50 anys que
Maria del Mar Bonet va cantar per primer cop en públic. Es preparen celebracions i acaba d’enregistrar
un nou disc a Cuba, que sortirà abans de l’efemèride

BONET

Cantautora

“Un concert
és una entrega
amorosa, i ho
ha de ser per a
les dues parts”

CRISTINA
ROS

un país
per viatjar
GRÈCIA

un color

BLAU

un
plat
TUMBET

Maria del Mar Bonet va rebre el premi Toni Catany
a la cultura que fa país, que atorga l’ARA Balears. ISAAC BUJ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El 21 de desembre farà mig segle que
Maria del Mar Bonet va sortir a cantar en públic per primera vegada. Va
ser a l’Ovella Negra, el mític bar del
Raval. De llavors ençà, la cantautora mallorquina ha posat veu als millors poemes de la literatura catalana, ha compost cançons carregades
d’ideologia i de poesia i ha cantat arreu del món. Va rebre el premi Toni Catany a la cultura que fa país que
concedeix l’ARA Balears, un guardó
que s’anticipa a la celebració de
l’efemèride i reconeix la seva feina.
Acaba d’arribar de Cuba, on ha enregistrat un disc que sortirà a la tardor, i ha portat a l’Havana l’Alenar
Llull, en un concert amb Borja
Penalba que, el 28 de juliol, farà al
Palau de la Música de Barcelona. Als
69 anys, viu un moment esplèndid
de la seva carrera.
Cinquanta anys de la primera vegada que va cantar en públic. Quins
records en conserva, d’aquell vespre a l’Ovella Negra?
Uns records ja molt llunyans. Però
sí que m’hi veig amb Joan Oliver
(Pere Quart fou especialment afectuós amb mi), amb n’Espinàs, amb
en Serrahima, gent de la Nova Cançó i més personatges essencials de la
poesia i la música catalanes. Veure’m envoltada d’aquestes persones
que jo admirava em va intimidar. I
això que tots em donaven confiança
i em feren molt de costat. Record
que em vaig emocionar molt.
Després de quasi 50 anys, ¿se sent
més tranquil·la, menys intimidada
quan ha de pujar a l’escenari?
Abans d’un concert sempre estàs
amb els nervis a flor de pell. Supòs
que menys que les primeres vegades, però al cap i a la fi amb nervis. El
contacte amb el públic és sempre
una cosa molt màgica. En els primers minuts ja saps què està passant, com és la teva relació amb el
públic que tens al davant. A vegades
el trobes un poc més fred al començament, però sempre o quasi sempre arriba la màgia, molt similar a
una entrega amorosa, i parlo de relació amorosa perquè és i ha de serho per a les dues bandes.
L’ARA Balears li va voler reconèixer una tasca cultural de les que
fan país. ¿Ha estat aquest, en certa
mesura, el principal objectiu de la
seva carrera?
El meu objectiu sempre ha estat
cantar el millor possible, fer la feina
ben feta. Jo volia cantar, i en començar a musicar Rosselló-Pòrcel fou
quan em vaig adonar de la tasca que
podia fer.
El fet és que ha apostat per la llengua i la literatura catalanes en exclusiva i majoritàriament per la
nostra música popular.
Cantar en la meva llengua no és militància, és simplement normalitat.
Pens en Joan Vinyoli quan deia que

escrivia en català com un fet normal, perquè voldria que fos normal,
com escriuria en anglès si fos anglès.
M’hi sent molt identificada, amb
aquest posicionament de Vinyoli.
Cantar ha de sortir de l’ànima, i la
meva ànima s’expressa en català. Si
vull que la meva entrega sigui màxima, ho he de fer en la meva llengua.
I si fer-ho ajuda d’alguna manera a
enfortir i fer el país que voldria, o
animar que altres ho facin, molt millor. Hi insistesc: el que vull és cantar bé i escriure bé quan ho faig. I a
mi ja em sembla bé que cadascú canti en la llengua que vulgui, si ho fa bé
i si respecta que els altres també fem
servir la llengua que volem.
De tota manera, vostè s’ha mostrat
combativa amb els atacs a la llengua catalana i a la cultura del país
quan s’han donat a les Balears, sobretot en la passada legislatura, i
també a Catalunya o al País Valencià quan els han patit.
Esclar que m’hi he pronunciat. Jo
no he estat i no seré mai una persona neutra.
I com veu el moment actual a Catalunya?
Ara és un moment que em preocupa, de forta preocupació pel desacord que hi ha hagut [pel tema dels
pressupostos] i que no es puguin defensar les polítiques que els catalans
votaren massivament. Això m’amoïna i m’entristeix.
Acaba de tornar de Cuba. Del treball que hi ha fet en sortirà un nou
disc. Què ens en pot dir?
Ha estat una experiència meravellosa. Al disc hi participen molts
músics diferents. Hi ha hagut una
sintonia excel·lent. A més, amb Borja Penalba férem Alenar Llull a El
Gato Tuerto davant un públic que
em coneixia un poc i que es va entregar. També em va convidar a cantar
Silvio Rodríguez en un dels concerts
que fa a les barriades més pobres:
una tasca encomiable, la que fa. Hi
vaig cantar Què volen aquesta gent?
i una cançó del disc nou. Els esforços artístics que es fan a Cuba són
impressionants, la gent és molt artista. La cultura és molt viva, de gran
intensitat.
Al disc nou hi convida altres músics, cosa que és habitual en vostè.
¿No ha estat mai exclusivista?
A mi m’agrada sincerament el que
faig i també la música que fan altres.
Per a aquest disc, he treballat amb
tres grups diferents de músics, entre
els quals hi ha Música Campesina,
una formació que fa cançons de foravila, que toquen el llaüt, les mandolines, tan nostres, amb uns altres
ritmes. Me’n vaig enamorar. En tot
cas, col·laborar amb bons músics i
amb altres veus és un goig per a mi.
No ho faig per militància, sinó per
gaudir-ne i que la resta de la gent en
pugui gaudir tant com jo.e
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A COS TUMBRADA
EXCELENCIA VIENESA
Wiener
Philharmoniker
Orchester todo nos descubrencalidades, rasgos, maticesen los queno habiamos
Beethoven:
Apertura
Coriolano,
op. reparado.Estavezdirigi6a los Filar62,Strauss:
Muerte
y transfiguraciSn
m6nicosDanielHarding,que sustiy Brahms:
Sinfonia
ndm.
I, enDome- tuia al previstoDanieleGatti, enfernor,op.68.Direcci6n:
Daniel
Harding. mo.Noera de esperarque unabatuFecha:
27dejunio.
ta tan solvente comoHardingfuera
CalificaciSn
un sustituto que se limitara a cumplir, ni quela orquestase limitaraa
<<dejarse
dirigi~>.Muy
al contrario,la
JOSE
LUISVIDAL
BARCELONA
Palau100ha cerradosu temporadaFilarm6nica
estuvodfictil y atenta a
2015-2016
con brochede oro y dia- unadirecci6nconcarg~ctery persomantes,conunconciertode la Filar- nalidad. Comoconsecuenciade esa
mSnicade Viena.E1programa,tradi- compenetraci6nlos resultados tucional, conservador,nadanovedoso, vieron la excelencia acostumbrada
la sSlita oberturade Coriolano,de cuandose tmtade la Filarm6nicade
Beethoven, el poema sinfSnico
Viena.Ahom
bien, en este concierto
Muertey transfigurad6n,de Richard a esa excelenciano se lleg6 sfibitaStrauss, y la Primerasinfonia de mentedesdeel comienzo.
Si bien el
Brahms.Detratarse de otra orques- arranque de Coriolano deslumbr6
ta y otro director hasta podria ha- comoun relhmpago,la obertumm~s
blarse de un programamanido.Pero bien parecia funcionar comobanco
este adjetivoes incompatible
conlo de pruebas para acomodarla opuqueinterpretela Filarm6nica,
sea lo lenta sonoridadde la orquestaa la
quesea, puessus admirablesmfisi- sala del Palau.
Losocho contrabajos, situados,
cos todolo hacenfresco y nuevo,en
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comoen el Musikverein
de Viena,al
fondode la orquesta, proporcionaron un pedal tan poderosoque por
momentossonaba amenazante,los
metales no ahorrarondecibelios y
Hardingdespleg6m/ts energia que
cuidadoen los detalles. Perola suntuosidadde las cuerdas,su claridad,
la transparenciade sus vocesya imprimieronel caracteristicosello de
los Midasvienesesal sonidoorquestal. EnStraussya se habiaconseguido el equilibrio, tanto en pasajesen
los que Hardingconsigui6una exquisita delicadeza,comoen el juego
de las cuerda con las maderasdel
Largoinicial, con otros en los que
desarroll6conacierto energiay contrastes agitados-Allegro,en efecto,
moltoagitato. Perofue en el profundo movimiento
final dondeHarding
despleg6con el mayoracierto la lujosa paleta straussiana, verti6ndola
con sobrio patetismoo con emotivo
temblor.
Pero la FilarmSnicade Vienay

Daniel
Harding
el pasado
lunes
enel Palau
dela Mdsica.
A.BOFILL
su director todavia nos reservaban
m~sy mejor: una impresionante
versi6n de esa sumade intenso lirismoy rigor formal,de esa perfecta arquitecturay sobria emofividad
que es la Primera sinfonia de
Brahms.Aquise roz6, si no se alcanz6,la perfecci6n.
La solemneintroducci6n de la
obra fue ahordadapor Hardingcon
un tempoligero, pero no tanto que
empafiarasu solemnidad,relajado,
lo quele permiti6explorardetalles
bellisimos, pero lleno de emoci6n,
infirna o explayadaen agitadasolas
de las cuerdas,siemprecontroladas
connaturalidad. Enel Andantefue
el fraseo de las cuerdas-conel ma-

ravilloso solo de violin emergiendo
de elias- lo que destac6. Yen el
grandey complejomovimiento
final
Hardingllev6 a la Filarm6nicaalas
m~isaltas cotas de verdadbrhamsianay de belleza.
Noseria posibledescribirlo, pero
si seleccionarun detalle queenotra
interpretaci6npasaria desapercibido: los pizzicatosde las cuerdas,en
pianlsimoal principioy luegoacelerando yen crescendoy de nuevola
repetici6nde la serie, con acentos
casi imperceptiblemente
diferentes,
peroactuantes:pareceincreible que
en tan brevessonidosse puedaencerrar tanta riqueza sonora, tanta
densidad,tanta belleza.
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Martz Schmidt, Àngel Nadal –autor de la sèrie Pascual,
ca de què els autors de tebeos han gaudit durant anys a
TARIFA:
4447
€ dels dibuixants de còmic més
E.G.M.:
131000
criado
leal– no
va ser
cocasa
nostra. El talent de Nadal, malgrat tot, va traspasneguts
de
l’editorial
Bruguera,
però
potser
va
ser
el
possar
ja que durant la major part de la seva carreÁREA: 697 CM² - 65%
SECCIÓN:fronteres
CULTURA
seïdor d’un traç més estilitzat i elegant. Nadal va morir
ra va treballar per a agències internacionals. I la moderdiumenge a Barcelona als 85 anys sense que aquest fet
nitat del seu dibuix és ben patent en les noies atractives
hagi tingut gaire rellevància; tampoc resulta gaire sori seductores en què es va especialitzar.

L’estilista de
Bruguera
29 Junio, 2016
Xavier Roca
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EntrevistaJames Ross El nou director titular de l’Orquestra Simfònica del
Vallès prendrà el relleu a Rubén Gimeno per buscar la continuïtat del projecte

“Volem comunicar el goig
de la música al públic”
Valèria Gaillard
BARCELONA

V

a conèixer l’Orquestra
Simfònica del Vallès “de
casualitat”, quan la temporada 2002/03 el van
convidar a dirigir un programa
de Brahms. Des d’aleshores, Jame Ross (Boston, 1959), un
músic de renom internacional,
format amb Kurt Masur, OttoWerner Mueller, Seiji Ozawa i
Leonard Bernstein, s’ha posat
al capdavant de l’orquestra sabadellenca en diverses ocasions. “Ja em sento com de la família”, somriu. Ross substitueix
Rubén Gimeno com a director
titular de l’OSV, i començarà l’1
de setembre del 2017 per un període de tres anys. La temporada vinent dirigirà tres concerts
com a director convidat, dos al
Palau i un a Sabadell.
Com veu l’Orquestra?
Són grans músics i tenen molt
d’entusiasme, la qual cosa els
distingeix d’altres orquestres
professionals. Es volen obrir a la
música, aprendre, brillar i comunicar, tot de coses que no
abunden en el nostre món pro-

Quines són les condicions del
contracte pel que fa a presència?
Dirigiré entre 10 i 12 programes l’any, però al principi estaré més setmanes, 16, per exercir un lideratge que no és purament musical, sinó per comunicar el nostre projecte. Continuaré vivint als Estats Units, on
dirigeixo l’Orquestra a la Universitat de Maryland, la Jove
Orquestra dels Estats Units i
sóc director associat del programa de direcció d’orquestra a la
Juilliard School de Nova York.
Quin paper tindrà en la programació artística?
La programació es decideix entre el director i el president de
l’OSV, i també seguint els suggeriments del Palau fins a trobar un compromís acceptable
per a totes les parts. Personalment, m’agrada acompanyar
qualsevol instrument solista, la
música contemporània, i intentaré organitzar concerts que
mai s’han fet. M’agrada descobrir joies i incloure-les en un
programa eclèctic, o bé oferir
aproximacions noves i fresques
a obres molt conegudes.

James Ross aquesta setmana al Palau de la Música Catalana ■ ANDREU PUIG

fessional, en què sovint només
es vol arribar a un estàndard,
que pot sonar fred.
Cap a on li agradaria dur l’Orquestra?
Sóc molt amic de Rubén Gimeno, a qui he fet com de mentor, i

vull donar continuïtat a la línia
orgànica que ell va imprimir.
Vaig acceptar el lloc perquè és
una orquestra amb la qual volem comunicar el goig de la música al públic, i és pensant en
aquest públic que es confegeixen els programes.

Està completa?
Després de la crisi es van reduir
els músics i ara s’està pensant
com ampliar-la de nou, tot i que
mai ha estat completa del tot,
sinó que funciona amb músics
de reforç que tenen per tot Catalunya.

Com es pot situar l’OSV respecte a l’OBC?
Ells tenen un pressupost molt
gran, el seu propi auditori, poden convidar directors d’arreu i
també poden arriscar més.
L’OSV és una orquestra privada
i volem arribar bé al públic.
Però no hem de competir, sinó
treballar junts per apropar la
música simfònica al gran públic.

Talents emergents a Torroella i l’Estartit
La tercera edició del
Fringe Festival
aplegarà 80 joves
d’arreu d’Europa
G. Vidal

BARCELONA

Un tast d’actuacions al Palau Robert de Barcelona
(construït entre el 1898 i el
1903 amb pedra del massís del Montgrí) va servir
ahir per donar a conèixer
la programació del tercer

Fringe de Torroella. El festival de talent musical
emergent aplegarà el 27, el
28 i el 29 de juliol a diferents espais de Torroella
de Montgrí i l’Estartit
(també hi haurà tres concerts al Palau Robert) una
vuitantena de joves intèrprets d’alguns dels millors
conservatoris i de les millors escoles superiors de
música d’Europa, que oferiran 25 concerts gratuïts
d’estils que van de la músi-
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ca antiga al pop-rock. Les
tres escoles superiors de
música de Barcelona (Esmuc, Taller de Músics i
Conservatori del Liceu), la
Guidhall de Londres, el
Conservatori de París i el
Hochschule de Friburg són
els centres d’on han sorgit
els grups participants.
“El Fringe és un punt de
trobada que subratlla el binomi educació i cultura”,
va dir ahir Montse Faura,
directora d’un festival que

El Kebyart Ensemble, que actuarà a Torroella el 27 de juliol,
uneix quatre joves saxofonistes de l’Esmuc ■ EL PUNT AVUI

organitzen les Joventuts
Musicals de Torroella i que,
enguany, amb la complicitat del concurs Sona 9,
s’obre al pop-rock amb Est
Oest i Coet.
Joventuts Musicals, finalment, seleccionarà una
de les propostes musicals
presentades en el Fringe
Festival perquè sigui inclosa en el circuit de concerts
de la Xarxa de Músiques a
Catalunya de la temporada
2017-2018. ■
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La gran
tradici6
Palau I00
Intbrprets: Filharmbnica de
Viena. Daniel Harding, director
Lloc i data: Palau de la Mfisica
(27-VI-16)
JORGEDE PERSIA

En alguns casos les substitucions resulten favorables per a
l’espectador. Daniele Gatti tenia previst tornar al Palau amb
la Filharm6nica de Viena despr6s de la seva filtima visita.
Per6 ho va canceHar, i el seu
lloc al podi el va ocupar el seu
hom6nim Harding. No estem
en tempsde directors a l’estil
dels indiseutibles
Abbado,
Harnoncourt, o els mltics anteriors. I els solistes d’aquestes grans orquestres sl que se
senten hereus -amb ra6d’aquells temps. Les patticertes de simfonies de Brahms
als faristols s6n anyenques,algunes de restaurades artesanalment, perb atresoren anotacions molt shvies, de manera
que els resulta diflcil acceptar
que els que s6n, "de cami" imposin criteris. Es l’eterna batalla entre el director i l’orquestra. Aquesta vegada, si se’m
permet l’expressi6, hi havia
"bon rotllo" amb el director
Harding.E1 seu tarann/~ brit/tnic dista del mediterrani Gatfi,
que s’ha consolidat com un
molt bon director, i va poder
treballar, si b6 ambgest exagerat de vegades,a gust ambl’orquestra. No va ser un terreny
fhcil, per comengar,l’obertura
Corio1&de Beethoven; hi havia certa tensi6 que no va deixar aprofundir el llenguatge,
tot i que l’orquestra va anar
prenent carhcter. Tampocno
era f~tcil Morti transfi~uraci6,
de Richard Strauss, malgrat
que java deixar veure l’orquestra el seu valu6s potencial. L’homogene~tat
de so, la intensitat en la frase llarga, la
comprensi6 del so de Strauss
especialmenta la corda alta, la
tensi6 sense acritud i el compromis expressiu dels mflsics.
La secci6 de contrabaixos
disposada de manera encertada desplegada al fons de
l’escenari era magnifica. I va
mostrar la claredat en l’articulaci6 a la Simfonia nfim. 1 de
Brahms, que va tancar el prog~’ama.
He d’assenyalar que va ser
un programa molt coherent
pel que fa a l’expressivitat. E1
Brahms en do menor va COlnpletar el panoramaintrospecflu, amb una meravellosa mostra de gaireb6 m6sica de cambra, d’escoltar-se
uns als
altres, de la qualitat de les fustes, fent eas de din~tmiques
cuidades. Harding va deixar
fer "als seus mestres" (corn
s’apr6n d’una bona orquestra)
i va treballar arab un criteri de
respecte en el plantejament,
estimulant l’expressi6 i deixant que els bons solistes de
l’orquestra hi diguessin la seva. Va ser una sessi6 per gaudlr-l~
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