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Sol Gabetta inaugurarà la
diada Pau Casals al Palau
MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

La diada Pau Casals, que des del 2015 se
celebra a Barcelona per commemorar el
dia que la ciutat va nomenar al músic fill
adoptiu (el 16 de juny del 1934), tindrà
Sol Gabetta com a artista convidada. La
violoncel·lista argentina oferirà un concert inaugural el dia 12 de juny al Palau
de la Música acompanyada al piano per
Bertrand Chamayou i amb un programa
que recorda el músic català: per començar, Cinc peces d’estil popular, op. 102 de

Schumann, una obra que a Casals li encantava i tocava de memòria. “És com
unasuitedeBachperòromànticaisense
preludi”, deia ahir Bernard Meillat, musicòleg de la Fundació Pau Casals, que
va destacar de Gabetta “la manera enèrgica i emotiva de tocar”. Completaran el
programa la Sonata en sol menor de
Chopin i la Sonata en do major de Britten. “No semblava que hi hagués vincle
entre Britten i Casals –va dir Meillat–,
però vam descobrir que havia vingut a
Barcelona el 1936. Va quedar impressio-

nat per la Guerra Civil i va donar suport
als republicans. Després va composar
unparelldepeces,comBaladadel’heroi,
homenatge als anglesos que van participar en les brigades internacionals”.
La Fundació Pau Casals, que treballa
per mantenir viu el llegat musical i humanístic del cellista, té el suport del Palau de la Música –on Casals va crear la
seva orquestra l’any 1920– per celebrar
la diada. A més hi haurà el tradicional
acte commemoratiu al Turó Park (dia
14, 20 h) amb un grup de 40 violoncel·listes dirigits pel mestre Josep Pons.
Aquest any s’ha adherit a la celebració
la ciutat de Montevideo, que commemorarà l’impacte de la presència de Casalsal’Uruguai,onvaanarainaugurarla
principal sala simfònica del país amb
Margarita Xirgu, l’any 1937.
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■ La violoncel·lista Sol Gabetta
protagonitza la Diada Pau Casals
La violoncel·lista argentina Sol Gabetta
encapçalarà el 12 de juny la 4a edició de la Diada
Pau Casals, que tindrà lloc al Palau de la Música.
Gabetta actuarà al costat del pianista francès
Bertrand Chamayou. El duet interpretarà obres de
Schumann, Britten i Chopin per commemorar el
vincle històric i simbòlic de Casals amb el Palau.
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Barcelona Poesia inunda la ciutat
de versos recitats, cantats i dansats
Als poetes catalans els acompanyen Cartarescu, Júdice, Brooks, Zurita...
MAGÍ CAMPS
Barcelona

Quan l’Institut d’Estudis Catalans va revisar el diccionari el
1995, va demanar a les dones que
escrivien poesia com volien ser
anomenades: poetesses o poetes?
La resposta va ser majoritària a
favor del segon substantiu, de
manera que poetessa va quedar
com a entrada secundària i poeta
com a entrada principal per a dones i homes.
Des de fa vint-i-un anys, Barcelona, la primavera i la poesia
formen un triangle que funciona
a la perfecció, i en aquesta edició
dues poetes, Mireia Calafell i Àngels Gregori, dirigeixen Barcelona Poesia. Del 10 al 16 de maig,
durant una setmana la ciutat
s’omplirà de versos recitats, cantats i dansats, amb 28 propostes,
14 espais, més de 100 participants
i una mica més de pressupost.
“El to reivindicatiu ha de marcar el festival ja que la poesia i la
cultura no poden fer com si res, és
molt important reivindicar la llibertat d’expressió”, afirmen les
directores. I és per això que, tot i
que es tracta d’un programa
eclèctic, els diàlegs entre poetes
de diferents nacionalitats i la
col·laboració entre la poesia i al-

UNA TRIA
Polymorphism. Deborah
Emmanuel i DJ Kiat.
Damm (10/V, 20 h)
Mircea Cartarescu. Museu
Marès. (11/V, 18 h)
Como hace 3.000 años.
Héctor Alterio i J.L. Merlín.
La Pedrera (11/V, 19.30 h)
Manhattan time. Montserrat Abelló. Museu
Marès. (12/V, 12 h)
Sacrilegis. Clàssics musicats.
Vil·la Joana (12/V, 19 h)
ELENA LAURA / BARCELONA POESIA

La poeta Montserrat Abelló serà recordada en el seu centenari

tres disciplines buscaran proclamar la llibertat de la poesia.
L’acte que dona el tret de sortida és, seguint la tradició, el lliurament del premi de poesia dels
Jocs Florals, que aquest any ha
guanyat Hilari de Cara, amb
l’obra Quaderns del port, i en què
es recordarà Maria-Mercè Marçal. I acabarà amb l’espectacle al
Palau de la Música, dimecres que
ve, protagonitzat per cinc poetes:

la gironina Maria Cabrera, el palestí nascut a Jerusalem Najwan
Darwish, l’argentina Marta Ana
Diz, l’anglesa Hollie McNish i el
polonès Adam Zagajewski, amb
la coreògrafa valenciana, resident al Korzo Theater de la Haia,
Marina Mascarell.
Entremig, actuacions i espectacles per donar i per vendre, amb
el centre neuràlgic al verger del
Museu Marès, com ja és habitual.

Maria del Mar Bonet i Martirio. Catedral (12/V, 22 h)
Raúl Zurita. Museu Marès.
(14/V, 20 h)
Estimat Picasso. Palau i
Fabre. TNC (14/V, 21 h)
Nuno Júdice. Biblioteca
Guinardó (15/V, 19 h)
Orgull de classe. Fabra
i Coats (15/V, 19 h)

Pel que fa als homenatges, Montserrat Abelló serà recordada per
amics que recitaran els seus poemes tot fent un manhattan –el seu
còctel preferit–; Josep Palau i Fabre reviurà en Lluís Homar visitant Jacqueline Picasso (Clara
Segura); Carles Santos tindrà una
traca de veus i música en una promenade ben bé del seu estil, i Miquel Martí i Pol protagonitzarà
un espectacle infantil de titelles.
El romanès Mircea Cartarescu
donarà veu als seus poemes, que
també seran recitats en català pel
seu traductor, Xavier Montoliu
Pauli. El xilè Raúl Zurita presentarà una instal·lació poètica sobre
els refugiats sirians i “l’anonimat
a què els sotmeten les cròniques
periodístiques”. I també se sentiran els versos de Nuno Júdice,

Homenatges i diàlegs
interdisciplinaris
marquen una edició
que defensa la
llibertat d’expressió
una de les veus portugueses més
rellevants del panorama actual.
El britànic Ben Brooks reflexionarà sobre l’existència de
l’amor etern amb Biel Mesquida,
Erika Martínez, Ángelo Néstore i
Maria Isern. El basc Bernardo Atxaga i el valencià Josep Piera dialogaran a Cants i encants. D’Obaba a la Drova; i el barceloní Josep
Pedrals i la uruguaiana Lalo Barrubia a No canteu victòria. I Maria del Mar Bonet i Martirio cantaran juntes, en una setmana per
viure de ple la poesia.
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Poesia per reivindicar la llibertat d’expressió
Mircea Cartarescu, Bernardo Atxaga, Ben Brooks i Nuno Júdice al cartell del Barcelona Poesia
LAURA SERRA
BARCELONA

“Versos i més versos, perquè la poesia, avui més que mai, ens és necessària”, escriuen les directores del
Barcelona Poesia, Mireia Calafell i
Àngels Gregori. Així és que el to reivindicatiu marcarà la 28a edició
del festival “perquè la poesia i la cultura no poden fer com si res”, van
afegir en la presentació de la programació. El Barcelona Poesia convidarà 107 participants i acollirà 28
activitats gratuïtes del 10 al 16 de juliol en catorze espais de Barcelona.
Com és tradició encetarà la cita
l’entrega del premi Jocs Florals –a
Hilari de Cara per Quaderns del
port– i la tancarà la nit al Palau de la
Música, un recital en què el tema
central serà la ciutat com a camp de
batalla i de conquestes socials. Hi
intervindran cinc escriptors d’orí-

gens diferents i empremta urbana:
la gironina Maria Cabrera, la portenya establerta a Nova York Marta
Ana Diz, la britànica Hollie McNish,
el polonès Adam Zagajewski i el palestí Najwan Darwish, a més de la
dansa de Marina Mascarell.
Entre els noms internacionals
més destacats hi ha el romanès Mircea Cartarescu, el portuguès Nuno
Júdice i el xilè Raúl Zurita, que dialogarà amb el periodista David
Guzman. Els diàlegs són una de les
novetats del cartell i n’hi haurà amb
diversos formats: el basc Bernardo
Atxaga conversarà amb el valencià
Josep Piera; la britànica Sasha Dugdale amb Jaume Subirana; Maria
del Mar Bonet i Martirio pujaran
juntes a l’escenari per celebrar els
seus 50 anys com a artistes, al costat
dels poetes Sebastià Alzamora i
Juan Cobos Wilkins, i Josep Pedrals
i la uruguaiana Lalo Barrubia compartiran No canteu victòria. Fins i

tot hi haurà diàleg entre poetes catalans i francesos (Dolors Miquel,
Marc Romera, Esther Tellermann
i Philippe Beck).
En el capítol més polític i reivindicatiu s’han programat propostes
com Soc d’aquí. Soc estranger, una
lectura en defensa dels autors perseguits i la llibertat d’expressió conduïda per David Fernàndez; el projecte Gosar poder, que unirà al carrer dues iniciatives comunitàries
com la Riborquestra i Barris en
Dansa al costat dels poetes Guim
Valls i Llum Vidal; el recital T’estimaré sempre (que pugui), que “qüestionarà fins a quin punt l’amor romàntic explica la violència de gènere i la cultura de la violació”, de la mà
de poetes com Biel Mesquida, Ben
Brooks i Maria Isern, i el projecte
Orgull de classe, que sorgeix dels
instituts de la ciutat i convoca veus
joves com Martí Sales i Maria Arnal.
El Barcelona Poesia vol oferir “un

01. Mircea
Cartarescu.
PERE TORDERA

02. Bernardo
Atxaga.
MITXI

03. Ben
Brooks.
GOYO CONDE / GETTY

04. Maria del
Mar Bonet.
FRANCESC MELCION

ampli i eclèctic ventall de propostes
poètiques que es fusionaran i combinaran”, diuen les directores. Del
diàleg de la poesia amb altres disciplines en surten noms sorprenents
com el cantant Leiva en un concert-lectura amb el madrileny Benjamin Prado; la performer de Singapur Deborah Emmanuelle; l’actor
Héctor Alterio, que recitarà Como
hace 3.000 años, i Lluís Homar i Clara Segura fent de Palau i Fabre i
Jacqueline Picasso a l’espectacle
Estimat Picasso.
També hi haurà homenatges a
Maria-Mercè Marçal, Montserrat
Abelló, Miquel Martí i Pol, Carles
Santos –amb un recorregut que rememorarà l’acció Promenade Santos duta a terme el 1985– i fins i tot
a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que celebrarà els seus
40 anys a través de deu poetes al
Verger del Museu Frederic Marès,
centre neuràlgic del festival.e
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Bonet y Martirio, dos voces cómplices
 Las dos cantantes actuarán
juntas este sábado en la Plaça
de la Catedral de Barcelona,
unidas por la poesía

Arropando a Bonet
recitará poemas
Sebastià Alzamora,
quien acaba de publicar
‘La netedat’

G. RODAS PALMA

■ Maria del Mar Bonet (Palma,
) y Martirio (Huelva, ),
dos primeras espadas de la canción que se profesan una admiración mutua, dos voces amigas,
cómplices en la vida y en la música, actuarán juntas el próximo día
, sábado, en la Plaça de la Catedral de Barcelona ( horas). Un
concierto único en el que la poesía, que ha acompañado siempre
sus carreras musicales, será la
gran protagonista.
Las dos artistas compartirán
escenario en este acto –enmarcado en la vigésimo octava edición
del festival Barcelona Poesia–con
un poeta de su tierra. Bonet estará
arropada por Sebastià Alzamora
(Premi Ciutat de Palma y Premio
Josep Pla), que recientemente ha
publicado nuevo libro, La netedat
(Proa), en el que reúne una treintena de poemas breves y uno muy
extenso, que tocan temáticas relacionadas con el amor y el desamor, el paso del tiempo, la muerte

Maria del Mar Bonet y Martirio. EFE

o la misma literatura. A la dama
de gafas oscuras, por su parte, le
acompañará Juan Cobos Wilkins, poeta de Minas de Riotinto
(Huelva) que acaba de lanzar al
mercado Donde los ángeles se suicidan, libro en el que “consigue
una voz despejada y precisa en el
nombrar y, a la vez, con capacidad
de dotar a la evocación de una
magia que seduce y emociona”,
subraya su editorial, Ediciones de
la Isla de Siltoya.
No es la primera vez que Bonet

y Martirio trabajan juntos. En julio
de , el Mas i Mas Festival reunió a las dos cantantes en el Mas i
Mas Festival, cita que conmemoró los  años de la muerte de
Ramon Llull, al unir los discos
Amic, Amat y Alenar. En aquella
ocasión, la andaluza aseguró que
se hizo “fan” de la mallorquina
cuando publicó, precisamente,
Alenar, y Bonet le respondió que
cuando la escuchó por primera
vez descubrió que era “una artista
muy grande”.

“Estar con Martirio en un escenario como el Palau de la Música
es una perla maravillosa”, destacó
aquel día Bonet, al tiempo que
precisó que siente una profunda
admiración por su música y su
puesta en escena.
Con Martirio, ha dicho Bonet,
le une “una amistad y un feeling
de muchos años”, desde que esta
tomó parte en su disco en directo
El cor del temps, grabado en .
La mallorquina, que acumula
medio siglo de trayectoria musical, contempla en su agenda destacadas citas, como la del próximo
 de septiembre, cuando se subirá al escenario del teatro Martí
de La Habana para presentar su
trabajo Ultramar, un álbum que
desgranó en su día en el Teatre
Principal.
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Sniekers coge la batuta en el Principal
El director holandés llega con un repertorio «muy colorido» y «complejo»
El ciclo de seis conciertos
de música actual de la
Banda Municipal, que
arrancó en noviembre,
celebrará una nueva
edición tras «haber
funcionado muy bien»
:: R. A.
VITORIA. Las primeras temporadas de un ciclo de conciertos siempre están rodeadas de incógnitas. En
el caso del protagonizado por la Banda Municipal de Música en el Principal, la respuesta del público «ha
funcionado realmente bien», en palabras del Iker Olazabal, su director
adjunto.
Hoy la agrupación clausura el programa que arrancó en noviembre.
Este sexto concierto contará con la
dirección del holandés Bram Sniekers.
‘Symphonic Winds’, así se titula, fideliza así su apuesta por la música
del siglo XXI esta noche (a las 20.00
horas, entradas a 3 euros) con un repertorio «enérgico» y «complejo».
En palabras del propio Sniekers,
se trata también de una cita «muy
colorida» que arranca con ‘Dance Funambulesque’ del belga Jules Strens.
«Los alumnos están muy preparados», señaló acerca de las dificultades técnicas. El programa continúa
con los tres movimientos de ‘Symphony no4’ de Alfred Reed. «Curiosamente toqué bajo la batuta de Alfred Reed hace 25 años en el Palau
de la Música, por lo que para mí es
un detalle bonito», contó el director
holandés. La segunda parte del pro-

Bram Sniekers junto a Iker Olazabal, director adjunto de la Banda Municipal. :: JESÚS ANDRADE
grama la compone ‘Unknown Journey’, una partirtura «fresca», y cerrará con ‘El jardín de Hera’ de José
Suñer Oriola, compositor valenciano que estará entre el público del
Principal.
Sniekers, también trompetista,
es «conocido a nivel estatal» por haber sido director de la banda municipal de Lalín –que dirigió entre 2007
y 2014–. «Fue una etapa. Estuve sie-

te años. Mi idea era seguir dirigiendo como invitado. Y es un placer hacerlo. Ahora sobre todo viajo mucho», contó el director, que está en
la agenda de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia Medellín y de la Filarmónica Medellín como invitado.
El director adjunto de la agrupación municipal, Olazabal, aprovechó
también para hacer balance de la pri-

mera temporada y anunciar la continuación de este ciclo con una segunda edición que arrancará en septiembre. «Teníamos ciertas dudas de
si iba a gustar y ha funcionado muy
bien», afirmó. La temporada de abono de la Banda Municipal de Música arrancó el pasado 15 de noviembre con un lleno y ha registrado una
gran asistencia, «más de 800 personas», en el resto de conciertos.

TV3 – Telenotícies Vespre
7-5-2018
Concert de celebració del 80è aniversari d’Antoni Ros Marbà, que va dirigir la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona dins el cicle Tardes al Palau, amb l’estrena de la
seva obra Quatre vegades vint. La peça inclou declaracions del músic. Minut 24:15
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre07052018/video/5764515/

