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La Marató de TV3 commemora els seus 25 anys editant un doble disc que inclou
un recopilatori de les onze cançons triades per votació popular des del 2005

La llista més solidària
Gemma Busquets
SANT JOAN DESPÍ

Des del 2005 la música
s’ha afegit a la convocatòria de La Marató de TV3
amb un disc col·lectiu en
què cantants i músics reconeguts versionen en català temes clàssics. Per
commemorar el 25è aniversari de La Marató, s’ha
editat un disc doble que inclou un recopilatori d’onze
versions, escollides per votació popular, i que han
format part d’aquests dotze anys de música solidària. La tria sempre respon
a un punt de vista emocional i així, en la llista confeccionada a partir de les
votacions dels oients i espectadors de Catalunya
Ràdio i TV3 durant el mes
de juliol, hi trobem Paraules d’amor amb la veu de
Mayte Martín, Somriu de
Sidonie i Love of Lesbian,
Viu la vida amb mi de
Lax’n’Busto, Qualsevol
nit pot sortir el sol de Macaco i Tens un amic de
Gossos. També hi ha cançons amb orquestracions
més simfòniques, com ara
Em dónes força de Sergio
Dalma amb l’Escolania de
Montserrat i la Capella de
Música de Montserrat; el
Tornarem de Miguel Bosé,
Virginia Martínez i l’Orfeó
Català; La força de la vida
amb els solistes d’Oh Happy Day amb el cor del Conservatori del Liceu, o Seràs en el meu cor de Mont-

Mònica Naranjo canta amb la Polifònica de Puig-reig. Ana Belén canta ‘Des de la llibertat’ i la banda Cybee, Marta Cambray i Clara, ‘Angie’ ■ TV3

L’edició especial
estarà a la venda
de l’1 al 4 de
desembre al
preu de 10 euros
amb El Punt Avui

serrat Caballé i Montserrat Martí. Completen la
track list Sense tu dels
Dept i Que boig el món de
Palance/Lexu’s i Victòria
Riba.
La Marató de TV3 es farà el diumenge 18 de desembre i se centrarà en
l’ictus i les lesions medullars i cerebrals traumàtiques. El director de la cadena catalana, Jaume Peral, destaca que el programa és “investigació, entreteniment, música, pinya,
però sobretot solidaritat, i

el llibre i el disc són dues de
les expressions més potents d’aquesta solidaritat”.
Història d’històries
El doble disc, amb què s’ha
volgut construir una història d’històries, estarà a
la venda de l’1 al 4 de desembre al preu de 10 euros. El disc de l’edició d’enguany vol posar èmfasi en
com de sobte tot pot canviar, en aquest moment
únic del dia després. La
llista de cançons del disc

ART

Avís: les obres de Sixena
podrien marxar a la força
Més pressió a la Generalitat
perquè entregui a Aragó les
44 obres de Sixena que custodia el Museu de Lleida. Si no
ho fa voluntàriament –que ja
ha dit que no ho farà–, la justícia té mecanismes per endurse-les a la força, l’acaba d’avisar la secretària del jutjat de
primera instància i instrucció
número 1 d’Osca. De moment
només és això, un avís, a l’espera que es pronunciï la jutgessa. La secretària del jutjat

ORFEO CATALA

d’Osca va comunicar ahir a
les parts afectades pel litigi
que l’incompliment de la sentència –fixava que els béns
s’havien de lliurar el 25 de juliol; un dia més tard, només
van marxar els 53 que atresorava el MNAC– obre un nou
horitzó. En el punt més inquietant del seu escrit assenyala que ha traslladat a la
magistrada que pot aplicar
l’article 701.1 de la llei d’enjudiciament criminal (LEC), que

li confereix potestat per enviar
la policia a confiscar les obres.
Els serveis jurídics de la Generalitat van interpretar ahir
aquest missatge com un “tràmit més” del llarg i pesant
conflicte. En resposta a les
manipulades informacions
que van circular durant tot el
dia, van remarcar que en cap
cas significa que s’hagi activat
el procés per requisar les 44
obres del Museu de Lleida.
L’única persona que pot autoritzar-ho –no hi ha precedents
en museus de l’Estat– és la
magistrada, i no ho ha fet. De
moment. ■ MARIA PALAU

Obres conservades al Museu
de Lleida ■ SANTI IGLESIAS

inclou una versió d’Amazing Grace que canta Mònica Naranjo amb la Polifònica de Puig-reig, la Jove
Orquestra Simfònica de
Barcelona i la Banda de
Gaitas Xuntanza de Catalunya, i que s’ha titulat
Avui vull agrair. Noms
consagrats com Ana Belén
i Joan Manuel Serrat també participen en el disc.
Ana Belén canta Des de la
llibertat i Serrat, El teu àngel de la guarda. Veus
emergents com Animal i
Paula Grande fan una ver-

sió de Unchained Melody,
i Pantaló canta Vespre. La
banda Cybee s’uneix amb
les cantants Marta Cambray i Clara per adaptar
Angie. La cantant gironina Lydia Torrejón reinterpreta Viva la vida del grup
britànic Coldplay, amb
Frank Montasell. El cantant italià Nek i l’Orquestra de Cadaqués i Juan de
la Rubia versionen A whiter shade of pale, i Los Manolos hi posen l’optimisme
amb Seré feliç, una versió
d’I will survive. ■

INSTITUCIONS

MÚSICA

Un projecte de llei
per als creadors
jubilats

Justice, Moderat i
De La Soul
actuaran al Sonar

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de
Vigo, va anunciar ahir un projecte de llei que permetrà als
creadors compatibilitzar el
cobrament complet de la pensió de jubilació, des de l’actual
50% al 100%, amb activitats
com ara impartir cursos, conferències o la redacció d’obres
literàries. El Ministeri d’Ocupació vol crear un estatut del
creador que reconegui
l’especificitat.■ REDACCIÓ

El Festival Sónar va anunciar
ahir el nom dels primers vinti-dos artistes que participaran
en la 24a edició, els dies 15, 16
i 17 de juny de l’any vinent. Entre aquests noms hi ha el duo
francès Justice, amb un nou
espectacle visual per presentar el disc Woman, el trio alemany Moderat i l’històric grup
de hip-hop De La Soul. El festival també ha convidat Nicolas Jaar, Eric Prydz i Nina
Kraviz.■ REDACCIÓ
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L’ONCA compartirà
una gira de concerts
amb l’Escolania
de Montserrat
Actuaran a Andorra la Vella el 9 de març,
a banda de Barcelona, Sant Cugat i l’abadia
REDACCIÓ
Andorra la Vella

L’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA) s’afegirà a les
veus de l’Escolania de Montserrat
en una gira de quatre concerts
que al març arribarà a Andorra, a
banda de passar per Barcelona,
Sant Cugat del Vallès i l’escenari
montserratí. Al programa, una de
les obres més importants de
Wolfgang Amadeus Mozart, el
seu Rèquiem.
El Palau de la Música Catalana
serà l’escenari on dijous 2 de
març estrenaran la producció, en
una actuació patrocinada per la
Fundació Agbar en benefici del
Casal dels Infants. El concert següent ja serà el que oferiran a Andorra la Vella, al Centre de Congressos, programat per al dijous

de la setmana següent, dia 9, en
el marc de la temporada de la
Fundació ONCA. La tercera actuació està programada per al divendres 31 d’aquell mes, al Teatre
Auditori de Sant Cugat; en aquest
cas en una actuació que s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Fundació ONCA i el
recinte vallesà. Tancaran la gira el
9 d’abril protagonitzant el Concert de Rams a la basílica de Santa Maria de Montserrat.
UN ‘ENCÀRREC DEL DESTÍ’
Ambdues formacions interpretaran la que és la darrera obra del
compositor, basada en els textos
llatins de les misses de difunts. El
juny del 1791, Mozart ja estava
malalt quan un desconegut li va
encarregar la composició d’un
rèquiem. Més tard es va saber

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

que aquell personatge misteriós
era un enviat del comte Franz
von Walsegg, l’esposa del qual
havia mort. Mozart, obsessionat
amb la idea de la mort des del
traspàs del seu pare, i debilitat
per la fatiga i la malaltia, va creure que aquell home era un missatger del destí i que el rèquiem
que havia de compondre seria
per al seu propi funeral. En morir,
va aconseguir deixar acabades
només tres seccions de l’obra,
que finalitzaria el seu deixeble

Franz Xaver Süssmayr seguint les
seves instruccions.
Serà la composició central de la
gira que, no obstant això, per al
concert de Sant Cugat afegirà una
altra peça del repertori mozartià,
el Divertimento en Re major per a
cordes, KV 136, compost el 1772,
quan només tenia quinze anys.
La peça, que està formada per
tres moviments, demostra la
mestria del geni austríac que en
aquell moment tan primerenc ja
feia anys que componia.

A la gira l’ONCA i les veus de
l’escolania confluiran sota la batuta del director d’aquesta última
formació, Llorenç Castelló –que
va ser en els seus inicis membre
del conjunt vocal de la Capella de
Música de Montserrat–, i acompanyades a l’orgue per Vicenç
Prunés.
En l’àmbit exterior, l’orquestra
nacional protagonitza cada any
un cicle al Palau barceloní. Enguany ha participat en festivals
com el de Porta Ferrada.
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Badiadel Vallbsrep el I
premiCiutat Orientadora
REDACCI(~ Badia, que guanyar pel dispositiu d’orientaci6’L’Eina’.
Badiaha rebut el I premiCiuLa distinciO la va rebre I’altat Orientadora, atorgat per la
caldessa de mansdel diputat
Diputaci5 de Barcelona, Edu- d’Educaci6, Rafael Homet.Eva
cawebi el DEPInstitut i que Menor va expressar I’orgull
reconeix la ciutat ambun pro- que suposa per a Badia el
jecte integral d’orientaciS.
premi, per un instrument per
Dintre del projecte europeu orientar, acompanyari empoGuiding Cities, van ser selec- derar el jovent i la fam~iaen la
cionats 47 municipis de qua- presade decisions i la creaci(~
tre pai’sos, un dels quals era de projectes de vida ¯
L’acte va tenir Iloc al Petit Palaude la M~sicaCatalana
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8TV – Informatiu 8 al Dia
27-11-2016
Informació de la jornada de Portes Obertes al Palau de la Música Catalana, el
diumenge 27 de novembre de 2016, amb imatges d’un dels tallers de cant coral per al
públic en general i declaracions de Judith Pi, directora de Comunicació del Palau.
Veure aquí el tall de 8TV informant de Portes Obertes.
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Trio Vasnier: "Tocar al Palau de la Música és el premi més
gran"
Carmen Alcántara, Pedro López i
Samuel Espinosa són els integrants del
Trio Vasnier, una jove formació creada el
2013 per a aconseguir aprovar un
examen.
Tres anys després, el grup s'ha consolidat
com a projecte musical estable, gràcies a
fites com guanyar la convocatòria del
Palau de la Música Catalana per a nous
talents, El Primer Palau, el 2015. Els joves
van aconseguir impressionar al jurat per
Trio Vasnier
"la qualitat tècnica, la seva solidesa i
compenetració demostrada com a grup de
cambra i l'extraordinària musicalitat, tan individualment com col·lectivament.
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El dimarts 30 de novembre, el Trio Vasnier torna al Palau de la Música per protagonitzar a
lliurament de premis de l'edició 2016. Hem parlat amb Carmen, Pedro i Samuel per conèixer de
primera mà què ha suposat per a ells, un any després, haver guanyat El Primer Palau.

Barcelona Clàssica -…
M'agrada la pàgina

Barcelona Clàssica: Arpa, flauta i viola no és una formació molt habitual. Com vau
arribar a crear-la?
Carmen Alcántara: El grup es va crear inicialment per a la preparació d'un examen de cambra
durant la nostra formació musical a Londres, però ha arribat a ser molt més.
Pedro López: Carmen i jo vam estudiar al Conservatori de Saragossa, així que ja havíem tocant
junts. Quan ens vam mudar a Londres, Samuel estudiava al Royal College of Music. Jo el coneixia per
amics en comú i Carmen, per la JONDE. Va sorgir l'oportunitat de tocar el trio de Debussy per a
l'examen ... i fins avui.
Samuel Espinosa: Vàrem sentir que hi havia un feeling especial entre els tres i molt aviat ens vam
adonar que volíem continuar fent música junts.
B.C. Quin tipus de repertori hi ha per aquesta formació?
Carmen: Hi ha molt més repertori del que es creu. Des de la seva primera utilització com a formació
per Claude Debussy, aquest tipus de trio ha estat elegit per molts altres compositors. Per exemple,
podria citar el trio que he descobert recentment de Gubaidulina.
Pedro: És un tipus de formació que va néixer al segle XX, pel que majorment el repertori és francèsimpressionista i contemporani. A més de Debussy, hi ha molts altres compositors, com Bax, Dubois,
Jolivet, Genzmer ... A causa de la sonoritat de la formació, altres compositors han escrit adaptacions
d'altres peces, com la Sonatina per a piano de Ravel, adaptada per l'arpista Carlos Salzedo. Moltes
vegades descobrim peces que són veritables obres d'art i no són molt conegudes.
B.C. Hi ha algun músic o formació que sigui referència per a vosaltres?
Samuel: Últimament estic escoltant molt les gravacions del Auros Trio, perquè m'agrada molt la
seva aproximació a les obres i la sonoritat que aconsegueixen com a grup.
Pedro: És molt comú que solistes de grans orquestres es reuneixin esporàdicament per tocar i
gravar algunes peces. Personalment, m'encanta el CD de Marie-Pierre Langlamet (Berlin
Philharmonic) amb Paul Cortese (professor del Liceu) i Maarika Järvi.
B.C. Quins projectes teniu en l'actualitat? Teniu ja
idees noves per al futur?
Carmen: El nostre concert més proper és el del Palau de la
Música de Barcelona. També estem pensant en participar en
un concurs de música de cambra amb arpa que s'organitza a
principis d'estiu a Madrid.
Samuel: Per a l'any vinent, tenim pensat presentar-nos a
més concursos que ens puguin obrir noves portes al futur.
B.C. Algun lloc especial en el qual us agradaria
tocar?

263 M'agrada
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Samuel: Un dels meus somnis seria oferir un recital amb el
Trio Vasnier al Wigmore Hall de Londres. És una sala que
sempre m'ha encantat, des que la vaig conèixer en la meva
etapa d'estudis a la capital britànica.
Pedro: Hi ha moltíssimes sales que tenen una acústica i
bellesa espectacular. Tocant música de cambra t’hi pots
trobar en un palau del segle XVIII o en un festival d'estiu a
la Toscana, encara que hi ha llocs com el Wigmore Hall, al
Palau de la Música Catalana o la sala de cambra de
Concertgebouw que destaquen especialment.

En què ens hi hem de fixar
quan anem a un concert de
piano?

B.C. Feu compatible el treball en grup amb les
vostres carreres individuals, o esteu centrats en el
trio?
Carmen: Compatibilitzem els nostres treballs individuals
amb el trio. Però, per sort, les nostres carreres individuals
enguany han estat molt atrafegades, amb molta feina a
orquestres, pel que no hem pogut dedicar al grup tot el
temps que ens hauria agradat.
Samuel: Tots residim fora d'Espanya: Carmen i jo, a Alemanya i Pedro, al Regne Unit. De vegades,
és difícil veure'ns. Aquest any hem estat especialment ocupats, per la finalització dels estudis
individuals, tours amb orquestres, acadèmies, proves, etc. Però penso que, si hi ha un interès comú
per treballar junts, no tenim gens de pressa per seguir desenvolupant-nos a llarg termini.
Pedro: Crec que, per als músics, avui dia és molt important fer música sols, en formació de cambra i
en orquestra. Sempre es pot inclinar la balança cap a un costat o un altre, però ens encanta tocar
junts. I que sigui per molts anys!
B.C. Què ha suposat per a vosaltres guanyar El Primer Palau 2015?
Carmen: Ha suposat complir un somni i aconseguir un incentiu per no deixar de fer música i seguir
creixent cada dia.
Pedro: Va ser genial. Ens ha ajudat a consolidar-nos com a grup. Encara que vivim en diferents
ciutats, crec que estem molt units i la distància no suposa cap barrera. Ja tenim pensats alguns
projectes per al futur.
Samuel: Va ser una bomba per als tres. Jo el recordo com un moment increïble. L'enrenou d'aquest
any ha coincidit amb el desig de muntar un repertori nou, el que ens ha requerit molt de temps
d'estudi personal i grupal. Però el trio és molt important per als tres i vam gaudir moltíssim tocant
junts, pel que la seva continuïtat queda assegurada a llarg termini, sens dubte.
B.C. Quins consells doneu als participants i guanyadors del Primer Palau d'aquest any i
de futures edicions?
Pedro: Que gaudeixin. Que gaudeixin molt, tant si hi actuen sols o com a grup de cambra. Recordo
amb especial afecte l'emoció i energia que teníem abans de sortir a l'escenari. Va ser increïble.
Samuel: Jo els diria que és tocar al Palau de la Música Catalana és un regal. Per a mi, aquest va ser el
premi més gran, i ho tornarà a ser el dia 30 de novembre.
Carmen: Crec que el Primer Palau no és una meta, sinó un pas més en la carrera d'un músic. Jo els
diria que segueixin compartint la seva música allà on vagin, sigui al Palau o qualsevol altre tipus de
sala.
https://www.youtube.com/watch?v=4hwZeGr63iI

Iain Burnside: "La majoria
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