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Rosalía va preparar «en un
temps rècord» la seva
actuació a la gala dels Goya
Lloances per a la interpretació de «Me quedo contigo» amb el Cor Jove

de l’Orfeó Català, que ja supera les 2,5 milions de visualitzacions a internet
EFE MADRID

■ Rosalía va preparar Me quedo
contigo amb el Cor Jove de l’Orfeó
Català, una actuació que ja té més
de , milions de visualitzacions
a internet, «en un temps rècord» i
amb només dos assajos junts, una
cosa només a l’abast, segons el director del cor, Esteve Nabona, de
«persones deu, amb molta formació musical».
Me quedo contigo és una versió,
en la qual també l’ha acompanyat
El Guincho, del tema de Los
Chunguitos, que va formar part de
la banda sonora de Deprisa, deprisa (), de Carlos Saura.
El director del cor, Esteve Nabona, va explicar ahir que Rosalía
es va posar en contacte amb ells
fa dues setmanes: «Es veu que li
va agradar la feina que havia fet
amb el cor infantil per al tema
Bagdad, del seu disc El mal querer».
La música catalana li va encarregar, «amb ordres molt precises»,
a Bernat Vivancos els arranjaments, i el compositor els va tenir
enllestits «en un parell de dies». A
partir d’aquí, els membres del cor
van començar els assajos, que
gravaven i enviaven en vídeo per
Whatsap a la cantant, que estava
aquells dies a Los Angeles (EUA),
perquè aquesta fes les correccions que considerés.
«La sensació que hem tingut
tots és que Rosalía té una formació musical espectacular i que sap
perfectament allò que vol. És un
deu. És molt musical i sensible. Ha
estat molts anys treballant dur, i

MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

Esteve Nabona:
«Rosalía ha estat
molts anys
treballant dur,
i això es nota
en uns temps
en els quals
tot és efímer»

Rosalía als Goya.

això es nota en uns temps en els
quals tot és efímer», lloa Nabona.
El primer dia que van assajar va
ser dijous passat i divendres, un
dia abans de la gala dels Goya, va
ser l’assaig general, «i això va ser
tot», riu el director del Cor Jove del
Orfeó Català sobre la seva absolutament insòlita i «espectacular»
actuació.
En el tema, el cor vocalitza amb
una «u» i amb una «a» al principi,
i hi ha moments en els quals diu
les síl·labes del text amb notes
molt llargues per donar-li una
base harmònica que El Guincho
(el músic Pablo Díaz-Reixa) accentua amb un teclat que els per-

met no perdre l’afinació.
Hi ha moments, ha revelat Nabona, en els que hi ha fins a nou
veus diferents, «amb moltes dissonàncies i una harmonia bastant
complexa, cosa que dona una
sensació important de misticisme».
Sobre les «acusacions» que algun col·lectiu ha fet a Rosalía
d’apropiació de la cultura gitana,
Nabona ha dit que «res és sacre en
música» i que Los Chunguitos
«estan molt contents».
Els  membres del cor, nois i
noies d’entre  i  anys, que finalment la van acompanyar
–«són , però va caler sacrificarne »– estan «superemocionats»
amb l’experiència: «La partitura
és una meravella i actuar en directe amb ella, una altra, perquè el
gènere coral no és precisament de
masses».
El substrat popular demanava un
cert excés en els efectes i no tanta
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Un prodigio
gestado
“en dos patás”
La cantante preparó su interpretación de
“Me quedo contigo” con el Cor Jove del
Orfeo Catalá con solo dos ensayos
juntos 왘 El director del coro dice que es
algo solo al alcance de “personas diez,
con mucha formación musical”

Rosalía, durante su actuación
con el Cor Jove del Orfeo
Catalá en los Goya. // Ballesteros

EFE ■ Madrid

Rosalía preparó “Me quedo contigo” con el Cor Jove del Orfeo Catalá, una actuación que ya tiene más
de 2,5 millones de visualizaciones
en internet,“en un tiempo récord” y
con solo dos ensayos juntos, algo solo al alcance, según su director, Esteve Nabona, de “personas diez, con
mucha formación musical”.“Me quedo contigo”es una versión, en la que
también la ha acompañado El Guincho, del tema de Los Chunguitos, que
formó parte de la banda sonora de
“Deprisa, deprisa” (1981), de Carlos
Saura.
El director del coro, Esteve Nabona, explicó ayer que Rosalía se puso
en contacto con ellos hace dos semanas:“Se ve que le gustó el trabajo

que había hecho con el coro infantil
para el tema ‘Bagdad’, de su disco ‘El
mal querer’”. La catalana le encargó,
“con ordenes muy precisas”,a Bernat
Vivancos los arreglos, y el compositor los tuvo listos“en un par de días”.
A partir de ahí, los miembros del
coro empezaron los ensayos,que grababan y mandaban en vídeo por wasap a la cantante, que estaba aquellos días en Los Ángeles, para que ésta hiciera las correcciones que considerara.“La sensación que hemos tenido todos es que Rosalía tiene una
formación musical espectacular y
que sabe perfectamente lo que quiere. Es un diez. Es muy musical y sensible. Ha estado muchos años trabajando duro, y eso se nota en unos
tiempos en los que todo es efímero”,
alaba Nabona.

El primer día que ensayaron fue
el pasado jueves y el viernes, un día
antes de la gala de los Goya,fue el ensayo general,“y eso fue todo”,se ríe el
director del Cor Jove del Orfeo Catalá sobre su absolutamente insólita y
“espectacular” actuación.
En el tema, el coro vocaliza con
una “u” y con una “a” al principio, y
hay momentos en los que dice las sílabas del texto con notas muy largas
para darle una base armónica que El
Guincho (el músico Pablo DíazReixa) acentúa con un teclado que
les permite no perder la afinación.
Hay momentos, ha revelado Nabona, en los que hay hasta nueve voces distintas,“con muchas disonancias y una armonía bastante compleja,lo que da una sensación importante de misticismo”.“Ha sido un récord

absoluto.Estamos preparando dos repertorios a la vez,y esto lo encajamos
entre ellos. Estamos muy contentos
con el resultado porque está teniendo una repercusión inimaginable”,
subraya Nabona.
Sobre las“acusaciones”que algún
colectivo ha hecho a Rosalía de apropiación de la cultura gitana, Nabona
ha señalado que “nada es sacro en
música” y que Los Chunguitos “están
muy contentos”.
Los 40 miembros del coro, chicos
y chicas de entre 16 y 25 años, que finalmente la acompañaron –“son 60,
pero hubo que sacrificar a 20”– están
“superemocionados”con la experiencia:“La partitura es una maravilla y
actuar en directo con ella, otra, porque el género coral no es precisamente de masas”, recordó.
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@NEM-HI
NO TAN
PETITS
SANTA
EULÀLIA
Proposta: Festa Major
d’Hivern.

Quan: Del 8 al 12 de
febrer.

ARIADNA NALDA

Pàgina web:
barcelona.cat/santaeulalia.

Santa Eulàlia desafia l’hivern amb ball,
alegria i espectacles als carrers
La copatrona de Barcelona està
de celebració i comença la seva Festa Major d’Hivern. Del 8 al
12 de febrer, les Festes de Santa
Eulàlia ompliran els carrers de
Barcelona d’alegria, ball, espectacles i cultura popular d’arrel
tradicional. Els Protocols de l’Àliga inauguraran les festes, on els
col·lectius més joves de les colles i altres associacions faran
ballar gegants i gegantes, dracs,
diables, esbarts i moltes de les
figures festives de la ciutat. Per
primer cop, s’inclourà la Diada
Bastonera, amb dansaires
d’arreu convidats per les colles
bastoneres. Les rutes-concert
és una de les propostes més
destacades de la programació.

Permetrà als inscrits visi-tar
sis dels principals orgues de
Ciutat Vella supervivents de la
guerra i restaurats en els darrers
anys, com ara els orgues del Palau de la Música, el Palau Güell,
la basílica de Sant Just i Pastor, Santa Maria del Mar, la Mercè i la Catedral de Barcelona. A
part de conèixer els seus secrets, els participants podran
gaudir de la música d’organistes
professionals com Juan de la
Rubia, Josep M. Escalona i
Canyet, Bernat Bailbé, Neil
Cowley, Héctor París i David Malet. Durant les festes també es
podran visitar dues exposicions
al Palau de la Virreina. La primera per celebrar els 100 anys dels

Gegants nous de la Casa de la
Caritat i els 160 anys dels Gegants vells, acompanyats de gegants de Carnaval i de gegants
de Corpus. L’altra exposició titulada Laies, les gegantes, permetrà veure les gegantes més famoses de la ciutat. A banda de
les activitats tradicionals de la
festa, també hi haurà lloc per a
dos correfocs: el dels petits diables i bèsties petites a la plaça
Sant Jaume i el correfoc de Santa Eulàlia des de plaça Nova.
Com en els darrers quatre anys,
s’organitza també la Lali Jove al
Moll de la Fusta. És una festa
major juvenil i associativa de
Barcelona que ofereix activitats,
concerts i tallers per a joves i infants. Tot preparat doncs per
donar pas i gaudir en comunitat
de la Festa Major d’Hivern de
Barcelona. ● ORIOL HOSTA

TINGUES EN COMPTE
LALI JOVE. La festa major juvenil i associativa de Barcelona va
sorgir per donar resposta a la demanda d’entitats juvenils per
tenir un espai d’autogestió a una part de les festes majors de
Barcelona. Educació sexual, associacionisme educatiu,
diversitat funcional, migracions i justícia climàtica, seran
alguns dels temes que han programat aquest any.
EL BALL DE LES LAIES. El dimarts 12, Diada de Santa Eulàlia,
desfilaran en una passejada i fent el ball de les Laies, les
gegantes de l’exposició Laies, les gegantes. Són la gegantona
Laia, la Laia i la Laieta de la plaça Nova, la Laia dels Gegants de
Pi, la Lola del Raval o la Maria la Neta de la Barceloneta, entre
d’altres, per homenatjar a totes les barcelonines.
LA COPATRONA. Des del s. IV, la patrona de Barcelona era
Santa Eulàlia fins al 1868, quan el Papa Pio IX va aprovar la
decisió de nomenar patrona de Barcelona a la Verge de la
Mercè. No tots hi van estar d’acord i des d’aleshores, a
Barcelona hi conviuen dues patrones.

NO TAN
PETITS

GRANS

PETITS

MÚSICA
INDEPENDENT

EXPOSICIÓ

SPANISH BRASS

Proposta: Les
vivències de l’escriptor
Josep Pla sobre la
Gran Guerra en una
exposició.

Proposta: Espectacle
familiar.

Proposta: festival de
música
On: Auditori Fnac l’Illa
Diagonal i Espai Jove
Les Basses
Quan: Dissabte 2 de
febrer.
Pàgina web:
www.minifestival.cat

Mini festival Arriba la segona jornada
de la 24a edició del Minifestival de Música Independent de Barcelona. Una cita
perfecte pels amants de la música pop
independent que dura dues jornades i
compta amb diferents activitats paral·leles. El cartell del primer dia destacaba per la unanimitat de propostes liderades per dones. El segon, per comptar amb la reconeguda Kristin Hersch,
una de les artistes de rock independent
més influents de la música americana.

On: Palau Robert
(Passeig de Gràcia,
107).
Pàgina web:
palaurobert.gencat.cat.

On: CaixaForum.

‘Mig Europa cau’. La nova exposició de
la Sala 4 del Palau Robert, Mig Europa
cau. Impressions de Josep Pla sobre
la Gran Guerra, recull i interpreta les
vivències de l’escriptor gironí Josep
Pla (Palafrugell, 1897-Llufríu, 1981) sobre els esdeveniments dels darrers
instants de la contesa bèl·lica, així
com les reflexions posteriors sobre un
conflicte sagnant i un dels esdeveniments clau en la història convulsa del
passat segle XX.

Quan: Dissabte 9 i
diumenge 10 de febrer.
Preu: 6 €.
Pàgina web:
caixaforum.es/
barcelona.

‘Brass, Brass, Brass’. El grup Spanish
Brass vol donar a conèixer al públic
més jove la sonoritat dels metalls. El
repertori de l’espectacle Brass Brass
Brass, que acull CaixaForum Barcelona, inclou obres dels compositors
clàssics Johann Sebastian Bach i Igor
Stravinski adaptades per al quintet
de vent i metall. També incorporen
peces de compositors contemporanis. Han publicat un total de 23 treballs discogràfics.
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Jorge Drexler comença avui la gira ‘Silente’ amb dues nits al Palau de la Música dins del Festival del Mil·lenni

Tocar el terra del silenci
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

LESS C LAU
US

A

l’aficionat que fa
una mica més d’un
any va anar a veure i
a escoltar Jorge
Drexler al Gran Teatre del Liceu possiblement el
xocarà el que avui i demà el mateix cantautor uruguaià oferirà al
Palau de la Música (21 h). Aleshores el músic llatinoamericà estava embarcat en l’exitosa gira de
presentació de Salvavidas de hielo, el seu últim àlbum fins al moment, que va estar desgranant
durant més d’un any acompanyat
de banda.
Ara torna a la capital catalana
en una altra clau ben diferent, però amb dos invariables: el protagonista és el seu magnífic repertori i, en segon lloc, la resposta de
l’aficionat barceloní ha tornat a
ser formidable, ja que el seu primer concert anunciat al Palau de
la Música va esgotar les entrades
ràpidament, cosa que va obligar
els responsables del Festival del
Mil·lenni a buscar una segona data. I torna a la ciutat amb un afegitó significatiu, ja que serà aquí
on donarà el tret de sortida a la
seva nova gira, titulada Silente.
Es tracta d’un periple no tan
prolongat com l’anterior, però sí
una mica als antípodes, ja que és
en format solo, unipersonal, sense gaires ornaments sonors i amb
un repertori bastant atípic. “No
és habitual, almenys en el meu
cas, començar una gira a Barcelona, una plaça gran. L’habitual és
intentar fer places on no et juguis
la vida, i després ja venir amb la
gira més assentada. Però en part
és desafiament i en part és simbòlic, el fet de començar en
un lloc com Barcelona, una ciutat
que m’estimo i sento que m’estima”. I, malgrat que és un artista
bregat i viatjat, confessa: “Estic
bastant nerviós, perquè, tot i
que el plantejament d’aquesta gira és molt ambiciós, alhora fa
molta por”.
I és que, com reconeix el mateix músic (Montevideo, 1964):
“Ara em venia de gust fer una gi-

1

El músic uruguaià busca en
aquesta gira motivacions i
sensacions noves després de
tancar un extens tour de 100
concerts en 13 mesos en què ha
ofert, amb una musculosa banda,
el seu últim treball d’estudi,
Salvavidas de hielo, amb un èxit
rotund: l’han vist més de 150.000
persones, va ser nominat a un
Grammy i es va fer creditor d’uns
quants premis Grammy Llatins.

2

Fidel a la seva tendència al
moviment pendular, Drexler
proposa en el periple que aquesta
nit comença a Barcelona una mica
l’oposat al que ha viscut els últims
dos anys. Oferir un directe nu, on
els únics protagonistes siguin ell, la
seva veu, la seva guitarra i un
repertori en general format per
cançons pròpies que no tocava des
de feia molts anys.

3 La gira es diu Silente perquè el
JESÚS CORNEJO

El músic uruguaià en una imatge promocional

ra en format estrictament solista,
és a dir, jo sol centrat en la veu, en
la guitarra i en algunes caixes de
ritmes. El plantejament és molt
més radical que l’anterior i molt
atípic, ja que el silenci és part de

Oferirà concerts
en format solo, amb
repertori propi però
insòlit, i amb el silenci
com a protagonista
la matèria primera dels concerts”. Així, cada concert serà
una veritable experiència per als
assistents: “Portarà el públic a
adoptar una actitud molt activa,
molt atenta, perquè el silenci hi
serà molt present”. Tots els ele-

ments escènics, com focus, màquines de ventilació o amplificadors, han estat d’alguna manera
esmorteïts perquè facin tan poc
soroll com sigui possible.
I, a part de ser tot un desafiament artístic, li suposarà més esforç. Sens dubte. “El canvi de format, és a dir, passar d’una banda
gran amb músics experimentats i
amics meravellosos amb qui
comparteixes experiències personals tan grans a sortir sol a l’escenari, és com jugar al mikado
amb els comandaments d’un
Jumbo Jet. A més a més, aquesta
experiència em requereix molt
més esforç: he de tenir la veu i els
dits en el millor estat possible”,
afegeix. I una altra novetat, ja que
hi som, en concordança amb el
silenci imperant: “La meva idea
és no parlar durant el concert. Ja
sé que és difícil i que la gent no

L’humor de Paco Mir fusiona jazz
i òpera amb ‘Jazz bodas de Fígaro’
GEORGINA SEDANO
Barcelona

El posat monolític en l’òpera s’ha
acostumat a claudicar davant les
posades en escena renovades. La
seva música original, en canvi,
manté una certa sacralitat a l’hora
d’alterar-la. El dramaturg, director
ihumoristaPacoMir,il’instrumentista i compositor de jazz Jaume Vilaseca tradueixen aquest buit musicalenJazzbodas deFígaro,laversió
jazzística i còmica d’una de les òperes més preciosistes de Mozart.

silenci serà l’altre gran
protagonista d’aquests directes
amb l’aportació del mateix artista.
En un marc com el Palau de la
Música, l’efecte pot ser realment
impactant.

s’ho creu, però faré l’esforç”, diu,
i somriu.
Aquest vaivé pendular també
afecta el repertori previst en
aquesta gira, un extrem sobre el
qual s’estima més mantenir un
cert misteri. “Toco peces antigues que no visitava des de feia
vint anys, però hi haurà coses de
tota mena. Fins i tot crec que hi
inclouré cançons del meu últim
àlbum, perquè encara són massa
noves per no tocar-les”, explica
el prolífic cantautor. “El concepte del concert queda clar. Artísticament, vull portar les coses a la
seva mínima expressió, intentar
tocar el terra del silenci. D’altra
banda, a mesura que vaig anar
pensant el repertori, la cosa va
anar prenent un caire una mica
biogràfic, i és per això que hi he
inclòs algunes versions de temes
d’altres, cançons que al seu dia

van influir en el meu aprenentatge cançonístic”, assegura. A part
d’alguna peça de Salvavidas de
hielo, explica que també inclourà
en un repertori que serà tancat
–sense variacions sobre la marxa– el tema La aparecida, un dels
primeríssims que va gravar.
I la seva responsabilitat com a
cantautor en els temps convulsos
actuals? “Fa poc vaig parlar amb
Marisa Monte, pel concert de
Tribalistas a Madrid. Li vaig preguntar sobre l’impacte de Bolsonaro, i em va dir: ‘Mira, jo no toco
el tema; la meva feina és fer música i operar exactament als antípodes de com opera la seva política disruptiva. La meva música
segueix la raó per la qual va ser
creada, és a dir, vol generar comunicació, ajudar a sincronitzar
les persones i els seus sentiments’. I em va encantar”.

L’experiència musical de Paco Mir
al Teatro de la Zarzuela de Madrid
o amb treballs com Candide, de
Bernstein, i l’Ópera de las cuatro notas,deTomJohnson,permetenuna
direcció escènica amb indicacions
que mantenen l’estructura de la peça però en trenquen el guió. Mir
destil·la l’obra original en noranta
minuts i aconsegueix afegir-hi una
trama parateatral plena de gags.
La narrativa de Jazz bodas de Fígaro es desenvolupa a partir d’un
assaig de la funció i la construcció
de l’òpera en quatre actes, que es va
completant progressivament en
forma de vestuari, escenografies i
més marge per a l’humor i el jazz
com a elements alliberadors per
trencar amb “la serietat de quan es
va a veure una òpera”, explica Mir.
SotaladirecciómusicaldeVilaseca,

La proposta de Mir i Vilaseca es
podrà veure al teatre Victòria de
Barcelona en quatre úniques funcions (1, 8, 9 i 10 de febrer), i també vol
omplir l’espai de nous públics en
una escena operística pobra. “Mourel’òperacosta;pocsprogramadors
arrisquen. Moltes produccions no

Amb més humor,
la proposta vol
trencar “la serietat
de quan es va a veure
una òpera”
arribenaBarcelona”,diu.AmbJazz
bodas de Fígaro, Mir irromp en
l’òpera amb l’humor, i Vilaseca,
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SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Antonio de Lacy
CIRURGIÀ

n de la geografia

o si entre els atributs que defineixen els catalans
de ser parcials, desraonats o injustos. Pel que
n cap tractat de dret el lloc d’origen d’una periciona l’actitud davant la vida, l’objectivitat o la
ia.
Rubira va fer aquestes afirmacions en la vista
ebrada ahir davant el tribunal cridat a jutjar el
ponsable de la policia catalana. Tan desenraonat
seu argument, que la Fiscalia va haver d’aclarir
bta de la professionalitat dels magistrats que
n a Catalunya. Pot ser que Rubira pensi, com
de, que només podem donar una opinió imparels assumptes que no ens interessen. Però el més
s que simplement ho
què ho creu, i així ha
r servei a la justícia.
mparcialitat fos una
ogràfica i no de valors.

tecnologia 5G per a usos quirúrgics a l’hospital Clínic en col·laboració amb la Mobile World Capital
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona,
la Generalitat i Vodafone. PÀGINA 22

Núria Marín
ALCALDESSA DE L’HOSPITALET

de l’Hospitalet
 L’alcaldessa
de Llobregat, Núria Marín,

va anunciar ahir en la seva conferència anual que està projectant
una segona plaça
Europa al nord de la
ciutat, al barri de Pubilla Cases, centrada
en els àmbits de l’esport i la salut. VIURE

Benet Casablancas
COMPOSITOR

CULTURA

El CoNCA es buida

uscitar el
mvia Blau

mític Tramvia Blau
t, sorgeixen noves
s per potenciar la seva
millorar-ne la poputre d’altres crear un
egrat, com el que es fa
ontserrat, per evitar
atge que causava
uristes l’obligació
n suplement de
per accedir al servei.

va feina de
e Williams

t
Robms
a en
de la
ight
s,
a la
e pes.

de Lacy lidera el
 Antonio
projecte d’implantació de la

compositor Benet Casa Elblancas
ha creat la música

La recent dimissió de dos membres del plenari del Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts, juntament amb el final
del mandat de dos més, ha deixat la institució sense capacitat
executiva, en espera que el
Parlament procedeixi a la renovació dels membres. PÀGINA 32

de L’enigma di Lea, la primera
gran òpera contemporània que el
Liceu estrena després d’una dècada
de sequera. El llibret
d’aquesta òpera amb
secret és de Rafael
Argullol. PÀGINA 28

ESPORTS

Jorge Drexler

Mourinho, condemnat
El tècnic portuguès José Mourinho ha sol·lucionat les seves
diferències amb la Hisenda
espanyola acceptant una sanció
de 2,2 milions d’euros i un any
de presó en compensació pel
frau fiscal de 3,3 milions comès
els anys 2011 i 2012, durant la
seva etapa com a entrenador
del Reial Madrid. PÀGINA 40
ECONOMIA

Una costosa desigualtat
La ministra d’Economia ha
defensat la necessitat d’eliminar
la bretxa de gènere, no només
per motius de justícia social,
sinó perquè representa una
pèrdua de valor a nivell afegit
del 15% del PIB. PÀGINA 46

PENSEM QUE...

enços amb impacte directe

l Clínic serà el primer hospital 5G, amb la possi-

MÚSIC

músic uruguaià Jorge
 ElDrexler
inicia avui a Barcelona, amb dues nits consecutives al Palau de la Música, la gira Silente, una sèrie
de concerts en format solo i en els
quals el silenci serà
un dels grans protagonistes. PÀGINA 30

Pedro Rubira
FISCAL DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL

fiscal Pedro Rubira es va
 Elencarregar
ahir de causar un

nouincendienelsprolegòmensdel
judici per l’1-O. Des de l’Audiència
Nacional, Rubira va
posar en dubte que
aquest assumpte pogués deixar-se en
mans de la justícia a
Catalunya. PÀGINA 13
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El tripartito anuncia
un nuevo convenio
con “Forma Antiqva”
y el grupo no sabe nada
Rosón afirma que faltan algunos flecos para poder
reeditar el acuerdo con la prestigiosa formación de
música barroca, roto por el Ayuntamiento en 2017
José A. ORDÓÑEZ
El concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), aseguró ayer
que el Ayuntamiento de Oviedo
ya tiene casi listo un nuevo convenio con el grupo asturiano
“Forma Antiqva”, uno de los conjuntos de música barroca más conocidos del panorama nacional e
internacional. Sin embargo, su director, Aaron Zapico, afirmó a
LA NUEVA ESPAÑA que lleva
dos años sin recibir ninguna comunicación oficial del gobierno
municipal, después de que el tripartito rompiera en 2017, de forma unilateral y “sin explicaciones”, el convenio por el que “Forma Antiqva” promocionaba el
nombre de Oviedo por todo el
mundo y sin cobrar por ello.
Pese a ese desconocimiento
por parte del colectivo musical,
Rosón afirmó que la documentación del convenio ya está a punto
y que sólo quedan pendientes algunos “detalles” para poder cerrar el nuevo acuerdo con “Forma
Antiqva”.
El grupo dirigido por Aaron
Zapico era residente del Auditorio Príncipe Felipe desde 2009 y
dejó de serlo en septiembre de

2017, en un momento de especial
brillantez en su ya larga trayectoria. En concreto, cuando se rompió el acuerdo acababa de agotar,
en un solo día, las entradas para
dos conciertos en el Auditorio
Nacional, tras haber repetido producciones en la Zarzuela, el Teatro Real o el Palau de la Música
de Barcelona. Además, el colectivo debutó pocos meses después
en Nueva York, obteniendo un
gran éxito en la sala de música del
museo de arte Frick Collection,
uno de los escenarios más distinguidos de la ciudad, que había
colgado el cartel de “no hay billetes” desde hacía varias semanas
para el debut de los asturianos.
La abrupta ruptura con “Forma
Antiqva” fue recibida con sorpresa y malestar en los ambientes
musicales de la ciudad. Especialmente beligerante fue la concejala del PP, María Ablanedo, quien
lamentó que el gobierno municipal dejara de contar con “una de
la agrupaciones barrocas españolas de más prestigio nacional e internacional, con una presencia
continua en los principales ciclos
especializados”.
Por su lado, Zapico aseguraba

“Forma Antiqva”, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. | LUISMA MURIAS

Aarón Zapico
afirma que el
tripartito rompió
el acuerdo
anterior “sin
explicaciones”

en aquel entonces que estaba “orgulloso” de “llevar y promocionar el nombre de la capital de Asturias en recitales por dentro y
fuera de España”. Su objetivo era
“seguir haciéndolo” en un momento en el que estaba obteniendo numerosos logros y reconocimientos. Según fuentes conocedoras del caso, el convenio de
“Forma Antiqva” con el Consistorio se realizó a través del Auditorio y no de Cultura.
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La Llança
MÚSICA

Dani Espasa dirigeix
Vespres d'Arnadí en
un monogràfic de
Bach al Palau de la
Música
La Llança
Foto: Palau de la Música Catalana
Barcelona. Dimarts, 5 de febrer de 2019
1 minut

L'orquestra barroca Vespres d'Arnadí dirigida per el clavecinista Dani
Espasa, protagonitzarà el proper dilluns 11 de febrer un monogràfic
de Bach al Palau de la Música Catalana.
En el marc del cicle Palau Bach, el monogràfic de Bach esta inspirat en
els seus inicis per l’stile concertato que s’havia gestat i desenvolupat a
Itàlia.
La formació obrirà el programa amb el Concert per a clavecí i
orquestra núm. 1, en Re menor, BWV 1052. La segona peça que
Vespres d’Arnadí interpretarà serà el Concert per a oboè i violí, en Re
menor, BWV 1060R. I tancarà el programa el Concert
de Brandenburg núm. 5, en Re major, BMV 1050.
L'orquestra barroca creada l'any 2005 per Dani Espasa i Pere
Saragossa ha actuat en importants sales i festivals d’Europa com
Praga, Sevilla, Santander, Santiago de Compostel·la, Madrid, Peralada,
Torroella de Montgrí i Barcelona entre d'altres.
El concert també s’integra dins de l’Itinerari Obertura de l’Hivernacle
del Palau. Aquest itinerari d’iniciació proposa quatre concerts al Palau
amb quatre trobades prèvies a indrets singulars de la ciutat amb la
finalitat d’apropar la música clàssica. Les quatre són a càrrec del
divulgador musical Pere Andreu Jariod.
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