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Herreweghe i el Collegium Vocale Gent a
Santa Maria del Pi. A. BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA

Philippe Herreweghe
dirigeix una joia del
Barroc alemany
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Philippe Herreweghe
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL PI 3 DE DESEMBRE

ls genis no sorgeixen del no-res,
formen part d’un continu històric
dels sediments del qual s’alimenten per crear un corpus únic. Un
dels grans antecessors de Bach en
el càrrec de kantor de Sant Tomàs de Leipzig
va ser Johann Hermann Schein (1586-1630),
autor d’un cicle de 26 motets d’una bellesa excepcional, Israelis Brünnlein [Fonts d’Israel],
peces curtes basades majoritàriament en textos de l’Antic Testament en les quals l’espiritualitat luterana es dona la mà amb la sensualitat del madrigal italià. Una suma d’influències que també caracteritzaria Bach i que acaba de justificar la presència d’aquesta partitura
en el cicle que el Palau de la Música dedica al
compositor de la Passió segons sant Mateu.
Philippe Herreweghe va interpretar la majoria de motets del recull (en van quedar fora
sis), amb dues peces de Kapsberger com a interludi, si bé és dubtós que en l’acústica de Santa Maria del Pi el delicat toc de Thomas Boysen a la tiorba arribés gaire més enllà de les primeres files. Amb un Collegium Vocale Gent
d’efectius reduïts –cinc cantants i quatre instrumentistes–, el director flamenc es va mostrar fidel a un estil que, a partir de la màxima
pulcritud sonora, assoleix un impacte estètic
i espiritual de primer ordre.
Herreweghe no va necessitar recórrer a
efectes gratuïts per posar en relleu la càrrega
expressiva de la música de Schein, per exemple en els punyents cromatismes amb què el
compositor il·lustra les llàgrimes a Die mit
Tränen säen o l’angoixa continguda de Wende dich, Herr. En alguns passatges la soprano Hana Blažiková tendia a dominar el conjunt, circumstància secundària davant la capacitat d’escolta mútua encomiable i el sentit mil·limètric de l’afinació (alguns finals
tallaven l’alè) de les cinc veus. L’alternança
de recolliment i assertivitat de Lehre uns bedenken va ser el tancament perfecte d’un concert preciós.e
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33 Una imagen de archivo de Juan José Olives durante un ensayo con el Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza.

UN REFERENTE DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La música llora al director de
Enigma Juan José Olives
3 El director de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza falleció ayer en Barcelona
GARZA AGUERRI
jcgarza@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

l músico Juan José Olives,
director y fundador del
Grupo Enigma Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, falleció ayer en
Barcelona, donde residía, víctima
de una enfermedad que padecía
desde hace años, pero que no impidió que permaneciese al frente
de la agrupación prácticamente
hasta el ﬁnal. El Auditorio de Zaragoza guardó ayer un minuto de
silencio en su memoria antes del
comienzo del concierto de la Sinfonietta del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Con una larga trayectoria tanto
pedagógica como en la dirección
de prestigiosas formaciones, Olives consideró al Grupo Enigma,
fundado en 1995, su gran apuesta personal, cuyo objetivo fundamental era la de difundir la música de los compositores contemporáneos. Un proyecto que pudo
desarrollar gracias al apoyo del
Auditorio, que la convirtió en la
primera orquesta residente del
centro musical zaragozano.
«Era una apuesta complicada,
dar a conocer la música clásica
actual, pero acometió el reto con
una personalidad enorme y hoy

E

Enigma es un referente no solo
en España, sino también a nivel
internacional», cuenta un apenado Miguel Ángel Tapia, director
del Auditorio y valedor de aquella empresa musical.
Tapia recuerda a Juan José Olives como «un gran músico y una
gran persona, y lo digo de verdad; era además un hombre muy
culto, un intelectual de la música que acometía las obras con
un rigor exquisito». El director
del Auditorio de Zaragoza alaba
también el hecho de que el director de Enigma siguiese en la brecha hasta los últimos momentos, «pues solo en alguna ocasión
puntual, muy puntual, hubo que
buscar un director sustituto porque él no se encontraba bien».
Así, Tapia evoca que la última
vez que dirigió a Enigma en Zaragoza fue en la temporada de conciertos del grupo en el mes de febrero, mientras que la última vez
que estuvo al frente del mismo
fue el 25 de marzo en Barcelona,
en un recital celebrado en La Pedrera por el aniversario del accidente del avión de Germanwings
en los Alpes franceses.
La pérdida de Juan José Olives
causó un gran pesar en el mundo
musical y de la cultura aragonesa
en general. Colegas como Eduar-

do López Banzo y distintas formaciones manifestaban ayer su pesar en las redes sociales. Otros,
como la directora de la galeríalibrería La casa amarilla, Chus
Tudelilla, manifestaba su «profuda tristeza» por la muerte de
Olives, quien protagonizó la primera Mesa de trabajo en la galería hace dos años «y se convirtió
en un asiduo a La casa amarilla,
así como nosotros a sus conciertos», lo que cimentó una afectuo-

«Era un hombre muy
culto, un intelectual de
la música que acometía
las obras con un rigor
exquisito»,
sa amistad.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 67 años, Juan José Olives
realizó sus estudios musicales en
el Conservatorio de su ciudad natal y posteriormente en Barcelona (Dirección de Orquesta con A.
Ros-Marbà y Composición con Josep Soler), en la Hochschule für
Musik de Viena y en los cursos de
dirección de orquesta de la Sommer-Akademie de Salzburgo.

Entre otras, dirigió a la Orquesta de Cámara del Palau de la Música Catalana –de la que fue director titular y fundador–, a la
Orquesta Sinfónica de Tenerife,
Sinfónica de Asturias Orquesta
Sinfónica de Murcia, Orquesta
de la Radio de Rumanía, Sinfónica de Radiotelevisión Española,
Orquesta Ciudad de Barcelona y
Nacional de Cataluña, Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) o la Sinfónica de la Comunidad de Madrid, entre otras.
En 1995 fundó la Orquesta de
Cámara del Auditorio de Zaragoza (Grupo Enigma), con la que
grabó cuatro monográficos dedicados, respectivamente, a Joaquim Homs, Angel Oliver Pina,
Luciano Berio y Paul Hindemith
así como los compactos Compositores Aragoneses y el dedicado a la
Misa en mi bemol de F. Schubert.
También grabó, con la Orquesta Ciudad de Barcelona un compacto íntegramente dedicado a la
obra orquestal de J. Homs.
Compositor y Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona también desarrolló una
extensa trayectoria pedagógica,
siendo, entre 1988 y 2016, catedrático de Dirección de Orquesta
en el Conservatorio Superior de
Música de Aragón. H
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és d’un milió
pujarà amb l’SMI

2019 beneficia sobretot el comerç

all admet que
r l’SMI a 900 euros
fectar l’ocupació en
es activitats

ó és la meva alegria”, va reer destacar després els beneue portarà, segons la seva
per a les castigades arques de
etat Social.
ntat per les estimacions que
n fre en l’aprovació d’un SMI
euros, el secretari d’Estat va
e “un lleu risc” al sector agrari
unes branques de serveis com
omerç minorista i la neteja”.
ò, va opinar que el risc per a la

energia,
deren la
celona

ha les químiques i farmacèu20.376,4 milions, el 7,1%). No
ouen els autònoms, l’admió i les fundacions i entitats,
era que el sector serveis no
mpletament representat.
ació amb l’anterior edició de
e, amb dades del 2015, les
es que es dediquen als prominerals no metàl·lics són les
s han crescut globalment en
ció. Ho han fet un 42,4%. En
posició es van situar les imries, que van incrementar el
oci un 16,9%.
njunt d’empreses de la proan facturar 287.286 milions

Enrique Lacalle
Empresari

La Fira, motor
de Barcelona

C
DANI DUCH

a, entre els probables perjudicats per la millora salarial del 2019

ncrement per als salaris més
é a més un “efecte d’arrosse”, que empenyerà moltes emaugmentar més del planejat
ent la revalorització per al
ls sous de la resta dels empleuesta pujada impregna tot el
laboral. Entenc la preocupaempresaris, però la seva pre-
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indústria, la construcció i l’administració pública és “inexistent”. L’Autoritat Fiscal va estimar fa unes setmanes que podrien crear-se uns
40.000 llocs de treball menys. El
Banc d’Espanya va parlar que podria
costar fins a 150.000 llocs de treball.
Granado va eludir donar xifres “globals” de l’impacte al mercat laboral,
al·legant que es tracta d’una “extrapolació molt arriscada”.
D’altra banda, des del Ministeri de
Treball van confirmar que, a part de
l’acord assolit amb les associacions
d’autònoms, esperen comptar aviat
amb el consens dels sindicats per
apujar la cotització el 2019 dels treballadors per compte propi 64 euros a
l’any. Com que per primera vegada la
base mínima d’aquests treballadors
serà inferior a la dels assalariats, segons va explicar Granado, els sindicats han reclamat un paquet de mesures per impedir que les empreses
converteixin en falsos autònoms els
seus empleats per estalviar en les
quotes. Per això, inclouran en el text
dels pròxims pressupostos de l’Estat
una nova infracció que ho castigui.
“Tipificarem el fals ‘enquadrament’ i
el perseguirem”, va avisar. 

el 2016, un 3,1% més que un any
abans. En aquest mateix període, la
creació d’ocupació va créixer un
2,9% i el nombre de societats un
2,7%. Les comarques de Barcelona
continuen destacant per tenir un teixit productiu bàsicament de petita i
mitjana mida. Vuit de cada deu companyies facturen menys d’un milió a
l’any, un 23,9% facturen més d’un
milió i tan sols un 2,8% superen els
deu milions.
El rànquing general d’empreses
l’encapçala Seat, amb una facturació
de 8.597,3 milions, seguida de Gas
Natural Comercializadora (5.742,1
milions) i Gas Natural SDG (5.062
milions). Si s’afegeixen totes les
companyies de Gas Natural (actualment Naturgy), ocupen el primer
lloc destacat. Aquesta classificació
tindrà canvis destacables en futures
edicions de l’estudi com a conseqüència dels trasllats de seus fora de
Catalunya duts a terme entre el 2017
i el 2018 per firmes tan importants
com aquesta última.

rec en les fires i en la seva contribució al
coneixement i a l’economia de les ciutats. El millor exemple és el que ha representat la Fira per a Barcelona. Les fires van néixer a la nostra ciutat amb les exposicionsuniversalsdel1888idel1929.Després,vaser
transcendent la Fira de Juny als anys 60, embrió
de tots els salons de sectors que, posteriorment, es
van transformar en monogràfics. La Fira organitzarà aquest any32salonspropis, 27externs, 97esdeveniments i més de 12 fires a l’estranger, la qual
cosaenssituacomunadelesprincipalsorganitzacions firals del món.
Clau de l’èxit de la Fira actual ha estat la creació
l’any 2000 d’un consell d’administració i la implicació de la societat civil en el seu futur, per primeravegadaenmoltdetempsdesdelLiceu,elPalau de la Música i, sobretot, després de la participació en els Jocs Olímpics. El 2017, Fira de
Barcelona va facturar 188 milions d’euros, un 12%
més que l’any anterior. Aquest any se superaran
els 200 milions i estan previstos 2,3 milions de
visitants.
Tothom guanya amb les fires: els hotels, els restaurants, el comerç, el transport... i, en definitiva,
la ciutat. El seu impacte econòmic no és només local i afavoreix molts pobles i ciutats de Catalunya.
L’exemple més clar és el Mobile. Cal recordar que
Fira de Barcelona genera 40.000 llocs de treball
indirectes i aporta 2.600 milions anuals d’economia induïda.
Un altre tema molt important: la Fira aporta infinitatdenousambaixadorsque,alseutorn,generen coneixement per a Barcelona i Catalunya. Els
que visiten sempre tornen. La nostra ciutat continua sent estimada, admirada i respectada mundialment, malgrat el que ha passat els últims
temps i que ens ha fet perdre volada.
Vençuda estatutàriament la meva pertinença al
consell d’administració de Fira
de Barcelona,
La Fira ha de
després de més
seguir com fins ara, de tres mandats
de quatre anys,
treballant sense
confesso que ha
interessos polítics estat un honor
servir la ciutat a
través d’aquesta
institució tan necessària, rendible i eficaç.
Als companys del consell que continuen, poc
els puc aconsellar. Als que s’incorporaran, em
permeto demanar-los que segueixin la línia que
vam rebre, que hem millorat i deixem amb rècords en tot. Fira de Barcelona ha estat un oasi de
treball eficaç i de pau institucional. No ha fet mai
falta votar cap punt de l’ordre del dia, exemple de
sintonia, consens i seny. A Fira no hi ha hagut colors polítics, hi ha hagut gestió. Vull remarcar la
feina dels dos excel·lents directors generals,
Agustín Cordón i Constantí Serrallonga, acompanyats d’un gran equip.
La pau institucional de Generalitat, Ajuntament i Cambra de Comerç de Barcelona –que han
deixattreballarelconselliladirecciógeneralamb
llibertat– ha estat el secret de les xifres que he
apuntat, totes rècords absoluts. Durant els últims
anys hem aplicat criteris de gestió molt professionals, prudents i, alhora, valents per emprendre els
grans reptes que han sorgit.
Personalment, em sento molt orgullós de la feina realitzada i confio que el maig de l’any vinent
oferirem al món el primer centenari d’un saló,
l’Automobile Barcelona, el nou Saló Internacional de l’Automòbil, un esdeveniment molt barceloní que forma part de la vida dels barcelonins. I
acabo afirmant que la Fira, si no existís, caldria inventar-la, per la qual cosa mereix tota la nostra
atenció perquè continuï funcionant com fins ara,
sense que res la contamini, especialment els interessos polítics.
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coijgO\xRRVZS|px[QRVpV^]Obcu`gatocaNokakbtc`ebka`e`aN`hfb_afa`clbc`
`lgb_aoNanbegc`goebcablocgaognoNNaoNagoebcabu`kabllkafaoNal`fabN

0122341578948431 11259899294528149918984
3 15 5924814781 45!"9884988"9#
$9889939%"918118&819'(()198928995 84811142129*394
981121829+25,45-4 99559"5-1"9518242"895%"91.59/912
 4014"298/428 "42318 4952891 89545"4542141422125-1812
 3198454212141%"9521,5- 528"42"1341%"913" 18411848 95
9859249541459959"192"541#
4192111567897:;7<=7:>?@:A=511 59"48989 49289%"9842  .5
8/4951&9285421.11 9+11B5241929919%"11981"1
819%"C9549"5495%"12894528"92589%"98425951 98"4891
481981#D895"21215989 4121 1121.598"95995981
248191E245214  54284214/!414!481 F159898 29 8149
*3944 9"291591C 1 1GH2995 912481G#
IJKJLM
NOPQRSTRUVPPQRS TNOPQRS
T̀TabcdefSgQP

WJXYJZ[\KJ]I^Y_L

hdTgdRbcdeiScbP
*42911541124"1!894195293"9 9548954 49

rsqotuvmwlkxkyz{kvjklmnopkkqo

!89 45|"9 812459,91

4198421258995B5"4889
}95959" 2181245'~9    "9
1 18

0182D48%"995 215518.51518|591"951

TV3 –Si no t’hagués conegut, capítol 8
3-12-2018
El capítol 8è de la sèrie de TV3 Si no t’hagués conegut, emès el dilluns 3 de
desembre de 2018, va començar amb escenes rodades al Palau de la Música
Catalana.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-conegut/capitol-8-les-alesduna-papallona/video/5802315/

