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Guía del Ocio de Madrid
Lola la Mota

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 51

O.J.D.: 147347

TARIFA: 570 €

E.G.M.:

ÁREA: 33 CM² - 10%

SECCIÓN: AGENDA

1 Marzo, 2019

Big Bang Beethoven
~ Pa[aude[a M~sica
Cata[ana.
Palaude
[a M6sica,
z+-6.Barcelona.
TeL9329572
00.www.pa[aum
usica.cat
Una oportunidad 6nica de
acercar a los pequesde la
casaa la mOsica
cl~sica y, m~s
concretamente,
al universo del
compositorm~srevolucionario dela historia: Ludwigvan
Beethoven.Bajo la direcci6n
musicalde EduardIniesta y la
coreogr~ficade EnriqueCabrera,
esta propuesta mezclala mOsica
y [as artes esc~nicasparacrear
un concierto explosivo quelogra
sorprenden
I~ D10,a [as 10.30y 12.30h.
Pre¢io:11euros.[~

ON Barcelona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 87909

TARIFA: 11566 €

E.G.M.: 490000

ÁREA: 254 CM² - 47%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

1 Marzo, 2019

IgnasiJuliol, s/n) acogeel
concierto de Airun, que
abre el ciclo Resonure,el
s~bado,dia 2 (18.30 ho
ras): la sonoridadtradiciona]del ladd~rabeo el
r/q se mezclancon la pa
labra y efectos sonorosy
visuales.

GRATIS
GRATIS
GRATIS
Mineralexpo,
feria de
minerales

Conciertos
de
m~sica
clasica
en
Mmeralexpo
Barcelona
varios
espacios
Sants, feria de minerales,
f6siles y naturaleza,
vuelveel viemes,dfa 1
(de 15.00a 21,00horas),
el s~.bado,dia 2 (de 10.00
a 21.00),y el domingo,
dfa 3 (de 10.00a 1930),
las Cotxeresde Sants
(Sants, 79) con
exposicionesy talleres
de iniciaci6n para todas
las edades. Informaci0n
en mmercat.com

Ladd~irabe y’riq’
en la iglesia de
Sant Marti
La atm0sfera mfstica de
la iglesia de Sant Martf
de Proven~als(plaza de

Mineralexpo
vuelvedelviemesal domingo.

OberturaCity+es ]a
version gratuita en
diferentes espaciosde]
festival Barcelona
OberturaSpringFestival,
organizadopot Liceu,el
Palau de la Mdsicay
EAuditoripara
promocionarla mt~sica
claisica. Losprimeros
conciertos
ser~n
el
martes,dia 5, en
UAuditoriSant Mani
(11.30horas)yen
Antiga Fhbrica Damm
(19.30). Entradas
barcelonaobermra,com
Hastael 17 de marzo,

Irene Escolar
revive a muieres
lorquianas
Irene Escolar, premio
Goyaa la actriz
revelaci0n de12016por
Unotofio sin Berlfn,
dirige e interpreta
LeyendoLorcael
jueves, dfa 7 (19.00
horas), en la Sala Oval
del MNAC
(Parc de
Montjfffc,s/n). Es una
dramatizaci6n podtica
sobre mujeres lorquia
nas, universales y
atemporales, revividas
a travds de la palabray
el gesto. Hayque
reserva[ orl li/2e.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 100801

TARIFA: 9600 €

E.G.M.: 572000

ÁREA: 567 CM² - 100%

SECCIÓN: MUSICA

1 Marzo, 2019

Mt sica cl ssica per a cinEfils
GRANS
ORO.UESTRES
INTERPRETEN
CAN.CONS
POPULARS
EN UNANOVA
EDICIODELCLASSIC
FESTIVAL
NIGHTS

Els amantsdel cinema, la mfisica clhssica i el pop tenen
dues cites imprescindibles
al BarcelonaClassic Festival
Nights. Dos concerts ambformacionsi esperits lleugerament diferents que repassen,
des de la miradade la cl~ssica, algunes de les peces musicals m6s emblemhtiquesde
les bandessonores del cinemai de g6neres corn el pop o
el rock. Uninteressant difileg
entre estils que es podr~veure, el 17 de mart, a l’Auditori, i
el 8 d’abril, al Palau de la M6sica Catalana.
Quatre dels compositors
m6semblemhticsde la hist6ria del cinemai de Hollywood, Ennio Morricone, Hans
Zimmer,James Hornes i Alan
Silvestri, i les seves composicions, seran el temaprincipal del concert Quatregenis de
Hollywood,que tindrfi lloc el
17 de mart. La nosthlgia de les
melodies de CinemaParadiso,
l’6pica de Tit~nic i MyHeart
Will GoOn, el suspensd’El Bo
el L[eig i el Dolent,Barman
i El
cavaller fosc, Avataro Hi havia

una vegada a Amkrica sonaran
a l’Auditori, acompanyadesde
moltes altres bandes sonores
cblebres de la hist6ria d’aquest
art. Unconcert que transportarh el p6blic a algunesde les
escenes cinematogr~fiques
m6s conegudes, ambl’afegit
d’una interpretaci6 musical de
primer nivell en directe.
E1 concert anir~ a c~rrec
de la Royal Film Orchestra
del director madrileny establert a Boston Fernando Furones. Integrada per m6s de
noranta m6sics de diverses
orquestres i escoles europe-

es, ha ofert concerts a grans
escenaris de la mdsica cl~ssica europea portant sempre a l’escenari l’esperit del
Hollywood m6s musical.
Eclecticisme
popi rock
Desprdsde l’6xit que van obtenir el passat mesde setembre,
D61ica ChamberOrchestra
torna al Palau de la M6sicaper
oferir la segonacita ineludible en el marcdel Barcelona
Classic Festival Nights. E18
d’abril barrejaran bandessonotes de cinema, mtisica clhssica i alguns6xits popi rock a

l’escenari del Palau. Es tracta d’una formaci6integrada exclusivamentper dones,
provinents de les millors escoles musicals europees, des
de la Universitat Mozaertum
de Vienafins al Conservatori
Estatal Tchaikovski de Moscou, que ha aconseguitseduir i
atraure el p6blic ambuna proposta eclbctica i propera. Sense perdre, 6s clar, la virtuositat
i el rigor de qualsevolconcert
de mfisica clhssica.
E1con,junt oferir~ el programaExits del cinemai Pop
collection, que ja han portat a

escenaris comara el Teatre Reial Auditori Nacionalde Madrid o el CadoganHall Theater
de Londres.Entre el repertori que interpretaran hi trobareu les melodiesde films corn
La La Land,El Padrio Pirates
del Carib. I tamb~grans 6xits
del rock i el popcomara Viva
la vida de Coldplay,Hallelujah
de Leonard Cohen o Bohemian
Rhapsody.En definitiva, els
dos concerts constituiran una
magnificaporta d’entrada a un
gbnere, que sovint sembla complex i inaccessible,a trav6s de
melodiesi pel.llcules comunes.
A m6s, el proper 20 de juny
el BarcelonaClassic Festival
Nights oferirh una altra oportunitat als amantsdel cinema
ambel concert La mfisica de
HansZimmeri John Williams.
BARCELONA
CLASSIC
FESTIVAL
NIGHTS
Aud|torl(Lepant,150) i Palau
de la Mfisica(Palaude la Mfisica, 4-6). Tel.: 932479300.
Data:17 de marsi 8 d’abril.
Preu:entre 28 i 58¢
¯ Palaumusica.cat
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REVISTA MUSICAL CATALANA web
28 Febrer, 2019
per Lluís Trullén
http://revistamusical.cat/critica/exhibicio-de-virtuosisme-en-el-debut-de-valentinalisitsa-al-palau/

CONCERTS

Exhibició de virtuosisme
en el debut de Valentina
Lisitsa al Palau
PALAU PIANO. Valentina Lisitsa, piano. Obres de Beethoven, Glass,
Mussorgski i Txaikovski.PALAU DE LA MÚSICA. 25 DE FEBRER DE 2019.
Si la pianista ucraïnesa Valentina Lisitsa, fincada als Estats Units des del 1991,
és una celebritat mundial del panorama internacional, aquest èxit hem
d’atribuir-lo al moment en què, l’any 2007, tot emulant les estrelles de la música
moderna, decideix penjar a la xarxa filmacions realitzades curosament
interpretant obres de piano clàssic. Coneixedora del seu talent pianístic, avalat
l’any 1991 en proclamar-se guanyadora del reconegut concurs per a duo de
pianos Murray Dranoff juntament amb Alexei Kuznetsoff –amb qui es casaria un
any després–, les contínues aparicions a la xarxa han vingut complementades
amb actuacions per tot el món. A partir d’aquell 2007 naixia una estrella de
Youtube, que té uns 350.000 subscriptors i més de 147 milions de visites, i que
ocupa un lloc preferent per davant fins i tot de pianistes tan mediàtics com Lang
Lang o Yuja Wang.

El seu debut al Palau era esperat i un públic diferent d’altres ocasions, amb una
marcada proliferació del públic jove, es va sentir atret per aquesta figura que
enlluerna per la seva tècnica. Lisitsa va presentar un programa eclèctic i ideat,
però, sense una lògica constructiva evident. Va obrir el recital amb la seva
particular versió de la Sonata Clar de Lluna de Beethoven, de la qual porta
comptabilitzades més 20 milions de visites a Youtube. Refinada i màgica al
primer moviment i desbocada en el “Presto” final, deixava de banda certs
matisos de contrast entre melodia i acompanyament en pro de l’espectacularitat
i una rapidesa enlluernadora. Un Beethoven que donava pas a la música de la
suite Orfeo, una obra transcrita l’any 2000 pel pianista Paul Barnes sobre set
fragments de l’òpera homònima de Philip Glass. El llenguatge minimalista de
Glass, amb la repetició, amb aquell articulat que s’ha de realitzar amb precisió i
control de sonoritat per fer sorgir amb tota l’exactitud l’essència del seu
personal llenguatge, es van veure reflectides en la interpretació de Lisitsa.
Sense arribar tota la màgia en el matís que dies enrere mostrava Víkingur
Ólafsson en el seu monogràfic al Palau dedicat a Glass, Lisitsa deixava
mostres de la precisió, de la tècnica d’articulat, d’un refinament per crear
l’atmosfera inconfusible en una obra de tremenda exigència pianística.
Molt més discutible va ser el seu pas pels Quadres d’una exposició de
Mussorgski. Un tempo ja elevadíssim des de l’inici i un nombre excessiu de
notes equivocades motivades per una elecció de tempi atropellats –de manera
exagerada als dos darrers quadres– van fer-nos reviure una versió molt
desigual. Moments bellíssims com “El ball dels pollets” –amb una precisió
absoluta en la claredat del so– o “El mercat de Llemotges” van marcar una
versió dels Quadres de la qual esperàvem molt més. Per cloure el recital, una
nova suite, concretament la del ballet El trencanous de Txaikovski, autor del
qual Lisitsa va llançar discogràficament l’any passat un àlbum dedicat a la
integral per a piano sol. Moments bellíssims i espectaculars, música que
brollava amb naturalitat –això sí– i fidel a la seva predilecció pels tempi ràpids i
fent del virtuosisme i del foc d’artifici interpretatiu una eina per captivar el públic.
Els grans aplaudiments es van veure recompensats ja fora de programa amb la
seva versió, ara sí extraordinària a tots els efectes, de la Rapsòdia hongaresa
núm. 2 de Liszt –obra de la qual Lisitsa té més de 40,5 milions de
visualitzacions– i que juntament amb la Serenata de Schubert transcrita per
Liszt van convertir-se en el més destacat d’un recital llarguíssim i exigent.
Imatge destacada: Valentina Lisitsa (foto d’arxiu)

REVISTA MUSICAL CATALANA web
28 Febrer, 2019
per Xavier Pujol
http://revistamusical.cat/critica/uns-joves-ben-madurs/

CONCERTS

Uns joves ben madurs
ECHO RISING STARS. Amatis Trio. Obres de Haydn, Xostakóvitx, Andrea
Tarrodi i Mendelssohn. PETIT PALAU. 7 DE FEBRER DE 2019.
El programa Rising Stars, una de les activitats promogudes per l’ECHO
(European Concert Hall Organisation) de la qual formen part tant el Palau de la
Música Catalana com L’Auditori, permet a joves artistes que destaquen actuar
a les nombroses sales de l’associació. El Palau, que juntament amb L’Auditori
apadrina la temporada actual les actuacions a l’estranger del jove baríton
barceloní Josep-Ramon Olivé, va acollir al Petit Palau l’actuació de l’Amatis
Piano Trio, integrat per la violinista Lea Hausmann, el violoncel·lista Samuel
Sheperd i el pianista Mengjie Han.
Proposat dins el programa Rising Stars per l’Elbphilharmonie Hamburg,
Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus Dortmund i Kölner Philharmonie,
l’Amatis Piano Trio va presentar un programa miscel·lani que, iniciat en el
Classicisme amb el Trio per a piano en Do major Hob. XV:27 de Haydn,
arribava al nostre segle amb l’estrena de la peça Moorlands creada el 2018 per
a aquest grup per la compositora sueca Andrea Tarrodi. Enmig, una peça de
ple Romanticisme, el Trio per a piano núm. 1, op. 49 de Mendelssohn i una del
segle XX, el Trio per a piano núm. 1, op. 8 de Xostakóvitx.
Un programa prou extens i variat en els estils visitats per valorar les capacitats
d’un trio.

La primera conclusió que es pot extreure de l’actuació d’aquest grup, com ha
passat amb altres artistes del programa Rising Stars, és l’alt nivell professional
dels artistes malgrat la seva joventut. L’Amatis Piano Trio sona a trio fet i
acabat i no a tres joves brillants que toquen junts. Una altra ben agradable
sorpresa va ser la maduresa com a intèrprets dels membres del grup,
plasmada en la pertinença estilística de les interpretacions, equilibri en Haydn,
acidesa en Xostakóvitx i intensitat expressiva en Mendelssohn. Moorlands, una
peça curta, d’uns vuit minuts, que es comença tocant a les fosques, volia crear,
en paraules de l’autora citades al programa de mà, “una atmosfera melancòlica
a través de la música”. La peça és econòmica en mitjans, essencialitzada, una
peça de mínims però no “minimalista” en el sentit que no s’adscriu a les
“músiques repetitives”. Moorlands va resultar interessant, però la malenconia
no va aparèixer per enlloc.
Imatge destacada: Amatis Trio (foto d’arxiu)

