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Gergiev y el Mariinski con el Orfe6 Catalh
JOSI~
LUISVIDAL
BARCELONA
solistas y grupos instrumentales
colaboraci6n del Orfe6 Catalfi,
De nuevo entre nosotros, como que ha cantado la parte coral de la
de la orquesta mostraron su virviene haciendo con regularidad
cantata Aleksander Nevsky de tuosismo, desde el instrumentista
desde hace 25 aflos de la manode Pork6fiev, que llen6 la segunda de la caja -que mantuvo, 61 solo,
la agencia musical Ibercamera
parte del concierto.
sin refuerzo de otro, el larguisimo
-benem6rita, dicho sea de paso-,
Gergiev es conocido pot la verostinato en crescendo que verteGergiev al frente de su orquesta
satilidad de su genio, la energia inbra toda la obra- basra el violin
del Teatro Mariinski. Y esta vez,
cansable que despliega, la genero- cocnertino.
La elecci6n del finico concierto
ademfis, no solo en el Auditori, co- sidad de sus programas. En esta
mo suele, sino tambi6n, haciendo ocasi6n al Concierto para piano y
de piano de Scriabin era a primedoblete, en el Palau para el ciclo
orquesta en Fa sostenido menor,
ra vista un tanto sorprendente. Es
de Palau 100. Pero hay mils, en es- op. 20, el finico que Scfiabin escfiuna obra que se programa rarata ocasi6n Gergiev se ha unido al
bi6 y queen principio constituia 61 mente, corresponde a la primera
fabuloso pianista Daniil Trifonov, solo la primera parte del conciermanera de Scfiabin, marcada clasin duda uno de los mejores del
to, afiadi6 por delante nada menos ramente por Chopin y apenas si se
mundo.Y, last but not least, para que el Bolero de Ravel, del que dio dan indicios de la profundidad y
este concierto del Palau los exiuna interpretaci6n brillante, colo- exploraci6n tonal que asociamos
mios artistas rusos ban tenido la
rista, extrovertida, en donde los
a Scriabin. Ahora bien, en manos

de Trifonov este concierto se
transforma, la parte pianistica,
ademfis de extraordinariamente
brillante y verdadero tom de force
del piano, adquiere consistencia,
sobre todo en el tratamiento de las
variaciones del segundo movimiento yen la profundidad que
Trifonov obtiene del filtimo, en
una lectura, sabiamente apoyada
por Gergiev, que dora de inusitada
importancia a la obra.
Por fin un exponente clfisico
de la especial capacidad 6pica
del arte ruso, la cantata que Prok6fiev compuso a partir de la
mfisica que habia escrito en 1938
para la pelicula de Eisenstein

Aleksander Nevsky. Se trata en
esa versi6n de una sucesi6n de
siete episodios para mezzosoprano, coro y orquesta, algunos de
los cuales -pienso en la escena
de La batalla del hielo con las
im~genes colosales del cielo sobre el lago helado y el ej6rcito
teut6nico que aparece siniestro y
amenazante por el horizonte- est~in en la memoriade quienes hayan visto una sola vez la pelicula
y gozado de su mfisica. En esta
ocasi6n, al lado de la estupenda
voz, voz tipicamente rusa de
mezzosoprano profunda, de la
cantante Julia Matochkina, se ha
de destacar la muy importante
colaboraci6n del Orfe6 Catalfi,
que afront6 el reto de cantar en
ruso, dificultad importante para
una coral no profesional, y de
medirse con lo excepcional de
los otros int6rpretes, con esfuerzo, dignidad y correcci6n.
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DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE
La millor dansa a cop de metro
FINS AL 31 DE MARÇ
BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA
La companyia La Veronal explora la falta
de passió a l’espectacle Pasionaria, que
estarà fins diumenge al Mercat de les Flors
i és un dels plats forts de la Quinzena Metropolitana de Dansa. Entre les propostes
estrella del cap de setmana també hi ha
Via Kanana, dels sud-africans Via Katlehong Dance i Gregory Maqoma (al Teatre
Joventut de l’Hospitalet), i El amor brujo,
d’Israel Galván, que versiona Manuel de
Falla centrant-se en la vibració de les cordes d’un piano (al Zorrilla de Badalona).

ALEX FONT /

M. DE LES FLO
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100 anys de Pete Seeger

Miniespectadors al Palau

DISSABTE
L’AUDITORI
L’homenatge al gran exponent del
folk nord-americà Pete Seeger, que
hauria fet 100 anys al maig, reunirà
artistes com Quico Pi de la Serra,
Gemma Humet, Pep Gimeno, Botifarra i Joana Gomila, junt amb el grup
Tren Seeger, que liderarà la nit amb
un repertori de cançons adaptades a
l’actualitat i en català. El concert El
poder de la cançó (1919-2019) farà
un repàs al llegat de Seeger, la seva
música i el seu compromís social.

DISSABTE I DIUMENGE
PALAU DE LA MÚSICA
Els menors de 3 anys poden gaudir
del seu primer concert al Petit Palau.
La companyia de dansa CobosMika i
el compositor Marc Timón han creat
un concert espectacle anomenat
Twinkle Twinkle baby’s star amb una
selecció musical de cançons i melodies de tradició anglesa i catalana fetes
des d’una visió moderna i integradora. Serà una experiència musical perquè la canalla estigui a prop de cinc
multiinstrumentistes.

El cervell és un festival

Pop metafísic a la Noguera

FINS DIUMENGE
CCCB
Entrar en una caravana amb cinc persones
més. Veure el curtmetratge The moment,
dirigit per Richard Ramchurn. Canviar el
contingut de la cinta amb les teves ones
mentals. Aquesta és una de les activitats
del Brain Film Festival, durant el qual es
projectaran 29 films de divulgació sobre
els trastorns neurològics com l’Alzheimer,
l’autisme o la síndrome de Down des de la
perspectiva científica i social perquè el
cervell deixi de ser tan desconegut.

DISSABTE
PONTS
El Festival del Pop Metafísic és una nova
cita musical autogestionada, itinerant i
amb aforament gratuït. Comença enguany a la sala Green’s de Ponts, on actuaran els dos grans defensors
d’aquest subgènere: El Petit de
Cal Eril, que tancarà la gira del
seu àlbum Triangular, i Ferran Palau, que tocarà Blanc.
Hi actuaran Núria Graham, Germà Aire i Marialluïsa.

ABC

VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019
abc.es
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E n escena

«Garden Center Europa»

Un Beethoven interdisciplinar
El Auditorio programa
este fin de semana una
producción
semiescenificada
de la Novena Sinfonía

guiando al pueblo» e incluso Albert
Rivera, en una imagen de la campaña
que Ciudadanos hizo uniendo en
La
un logotipo con forma de corazón las banderas europea,
obra
catalana y española. Para
compone «un
poema visual» Pau Palacios, otro de los responsables de la escenograsobre las luces y fía,
es «un poema visual que
sombras de
habla de las luces y las somEuropa
bras del proyecto europeo».
El director titular de la OBC,
Kazushi Ono, estará al frente de la
orquesta, que para la ocasión cuenta
con Marta Mathéu, Lidia Vinyes-Curtis, David Alegret y Simon Neal como
solistas vocales. El Orfeó Català y el
Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana asumirán la parte coral.

PEP GORGORI

eethoven compuso su Novena
sinfonía al final
de su carrera,
cansado, enfermo y decepcionado por Napoleón, pero en lugar de
crear una sinfonía del dolor, creó la de
la alegría». A sí resume Álex Serrano,
de la Agrupación Señor Serrano, el punto de partida de la puesta en escena
que se podrá ver este fin de semana en
el Auditorio de Barcelona.
Se trata de una propuesta que combina diferentes disciplinas artísticas
para revisitar una de las obras más conocidas del repertorio. El objetivo es
hacer un paralelismo entre la construcción de la Unión Europea y la relación
de Beethoven con la Ilustración: de los
ideales a la decepción y la esperanza.
La Novena se ha usado en situaciones muy dispares: «En la película La
naranja mecánica servía para denunciar el totalitarismo, pero también fue
himno del régimen totalitario de Rodesia, la usaron la China comunista y
el grupo terrorista Sendero Luminoso, y se interpretaba en los cumpleaños de Hitler», explica Serrano. De ahí
que entre las imágenes que se proyectarán aparezcan Juana de Arco, Putin,
Merkel, Hitler, el cuadro «La libertad

«B

Crítica de teatro

Nick Payne no
es Oliver Sacks
«INCÒGNIT»

Autor: Nick Payne. Dirección y
traducción: Mònica Bofill.
Escenografía: Laura Clos.
Intérpretes: Paula Blanco, Oriol
Guinart, Jordi Llordella, Victòria
Pagès. Espai Lliure de Montjuïc.
SERGI DORIA

Cinco años después de su estreno en
el Live Theatre de Newcastle, Incògnit aterriza en el Lliure. No es la primera pieza de Nick Payne que dirige Mònica Bofill: lo hizo en 2013 con
Constel·lacions. En ambos montajes,
el autor británico adereza el conocimiento científico con un argumento dramático: en este caso, el cerebro como factoría de relatos e identidades.
Incògnit conjuga tres historias

Una foto del ensayo con la Torre Eiffel en llamas

Europa marcando
paquete
«Este mismo cartel, en un espectáculo teatral, habría pasado
desapercibido», dicen Álex
Serrano y Pau Palacios. Pero esta
última semana se han dado de
bruces con la realidad: parte del
público y del periodismo musical
de la Barcelona de 2019 se incomoda al ver que el concierto se

con estructura caleidoscópica: el drama de Henry (Jordi Llordella), un enfermo de epilepsia que acaba perdiendo la memoria; una neuropsicóloga (Victòria Pagès), casada y con
un hijo, inicia una relación lésbica
tras su divorcio; el caso del patólogo (Oriol Guinart) que se llevó el cerebro de Einstein en el maletero del
coche, obsesionado por desentrañar
los secretos del genio.
Los cuatro intérpretes se despliegan en diecinueve personajes y una
alternancia de escenas. Superados
los primeros compases –la obra exige un poco de paciencia hasta hilvanar el argumento–, constataremos
que Payne no es el Oliver Sacks de
Despertares, aunque pudiera parecerlo. Uno espera recorrer los vericuetos de los recuerdos que hacen
legibles nuestra existencia soldando con datos falsos relatos que creemos reales. Parecía ser el objetivo
de esta obra… pero no.
El caso del patólogo que trocea el
cerebro de Einstein se queda en lo
anecdótico y tampoco acaba de con-

JORDI SOLER

publicita mostrando un
cuerpo masculino
fibrado con poca ropa.
La imagen, cierto, llama
la atención si se ve en el
contexto del resto de
espectáculos del
Auditorio, anunciados
con anodinas fotos, casi
siempre en blanco y negro, de los
intérpretes de cada concierto.
Vestidos, por supuesto. «Es un

Jordi Llordella

«Garden Center Europe»
∑ Barcelona. Auditorio. 15 de marzo (20.30
horas), 16 de marzo (19 horas) y 17 de marzo
(11 horas).

macho que controla
las puertas de Europa
con la actitud de un
portero de discoteca»,
explica Palacios.
Desde su punto de
vista, es una denuncia
a la Europa machista,
policial, y que ignora a los refugiados. ¿Un intento de vender más
entradas, o quizás una invitación a
la reflexión?

ABC

vencer la relación amorosa que marca el paso de la heterosexualidad a
la homosexualidad de una mujer madura: se presenta como una búsqueda de identidad, que se nos antoja
cogida por los pelos. Más convincente resulta el caso de Henry, con sus
idas y venidas por el laberinto de una
memoria que reaparece al teclear el
piano o mentar a su esposa: aquí
Payne alcanza la identificación emocional. Consigue hacernos meditar
sobre la desgracia de no recordar; y,
también, sobre la posibilidad selectiva de olvidar aquello que nos traumatiza.
En cuanto a los diecinueve personajes que atraviesan la historia, adolecen de un perfil desigual. Es difícil conseguir que todos sean creíbles, pero en algún momento se
parecen demasiado los unos a los
otros.
Al final, nuestro gozo –conocer los
caprichos narrativos de nuestros cerebros– en un pozo. Incògnit promete más que lo que da. Un reto demasiado ambicioso.
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el Periódico

Petit observatori
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uigdemont promet tornar
si és elegit eurodiputat. De
nou, un vot pel seu retorn.
De nou, una promesa que
no complirà. Com era evident, no
va abandonar Bèlgica per ser detingut a Espanya quan va aconseguir imposar-se a Junqueras el 21D. Tampoc ho farà si aconsegueix
un escó europeu. Mentides i més
mentides per un grapat de vots.
¿Per què ho permetem?
Ens prenen per nens. Nens a qui
distreure amb contes fantàstics
protagonitzats per personatges excepcionals... Només que Puigdemont no ho és. Volent una Catalunya independent, l’ha fet més dependent de les seves debilitat. La
culpa no recau tota en ell, per descomptat. Res d’això hauria passat si

les restes del que un dia va ser la maquinària de CDC no l’haguessin encimbellat per sobreviure i batre’s
amb ERC. S’entenen les raons
d’ells, dels que lluiten per seguir en
el poder o per no caure en la invisibilitat (cosa dramàtica per a Puigdemont), no es comprèn tant l’actitud ciutadana d’empassar-se la
mentida. Sens dubte, hi ha molt de
complicitat. L’emotivitat ha corregut tant i tant en el procés que el
vincle entre ciutadans i líders voreja la intimitat. Tot es perdona, com
es disculpa l’ésser estimat que
s’equivoca. L’independentisme convertit en una gran família. I, així, la
ciutadania oblida que el seu principal deure és fiscalitzar el poder. Es
banalitza la política i, al final, només es debilita la democràcia. H

estratègies del ‘trifachito’ amb versió ‘indepe’

res
bo
viar
teiun
ada

JOSEP MARIA

ven Oriol Junqueras davant l’Audiència Nacional. I Pedro va premiar Borrell com a ministre d’Exteriors, la veu d’Espanya al món.
Diuen de Rufián això i allò, ja que
mai s’ha inventat una escopinada,
ni s’ha passejat amb l’extrema
dreta, ni s’ha folrat en cap consell
d’administració de l’Ibex, ni ha fet
de l’acarnissament contra els febles la seva raó de ser, ni ha dit cap
mentida. Potser ha fet emprenyar
molts, doncs encara bo que als poderosos algú els empipa.
Tornem-hi amb això de tornar,
que té recorreguts múltiples, perquè aquesta ja va ser carta electoral eficaç en les últimes eleccions
catalanes. I quan alguna cosa funciona, i no es té res més, es torna al
ja provat amb èxit. Ja tenim una altra vegada el vota’m que torno, segona part, amanit amb allò d’Unitat!,
en fidel reflex d’allò d’ajuda’t i
t’ajudaré. La unitat (d’Espanya) és
un tòtem que els més nacionalistes (trifachito) tiren al cap dels que

ho són menys
(PSOE). Ja que a tot
arreu se’n fan de
bolets quan plou.
En versió indepe
s’utilitza com a arma llancívola dels
més nacionalistes
contra els republicans. Quan no es
té res seriós a oferir, quan el teu discurs fa aigües,
sempre queda un
recurs, canya al
MONRA mico.
El truc exitós,
com si fos del Màgic Andreu. Màgia de la bona. L’Estat autoritari, la
Monarquia, queda en un segon pla
perquè els teus dards ja tenen un
adversari, curiosament a qui exigeixes anar de la maneta davant
de cada repte electoral. I llavors ja
no va de guanyar un país, va de
mantenir el llegat d’una determinada hegemonia, canvien les sigles, canvien els actors principals,
però torna allò de Marta Ferrusola
quan va veure Pasqual Maragall
entrar a Palau: «És com si els lladres haguessin entrat a casa».
Això, a més, té un altre efecte
intern beneficiós, oblidar que
això teu és la cabina dels germans
Marx per distreure totes les fraccions assenyalant un adversari
comú, que ni és monàrquic, ni de
dretes. I cal veure com uneix, i
distreu, compartir un adversari a
qui fer sempre responsable de totes les teves desgràcies. H
Autor d’‘Oriol Junqueras.
Fins que siguem lliures’.

Cantar
i prou

H

e de dir que, des de fa
temps, ja, tinc una
tossuda enyorança:
trobo a faltar cançons.
No dubto que la música que podríem dir seriosa dels lieder i altres gèneres musicals manté la seva presència i el seu crèdit.
Però trobo a faltar les cançons senzilles, sense pretensions, que
glossen i manifesten diversos aspectes de la vida.
Com les que es cantaven en
aquells temps de la Nova Cançó
catalana, un dels moviments populars més notables de Catalunya. Aquelles cançons s’escampaven per tots els pobles. I fins i tot
es va fer un recital extraordinari
al Palau de la Música.
En temps del franquisme aquelles inesperades cançons van mobilitzar autors de lletres i músiques. Les qualitats eren diverses,
però apareixia un moviment popular i d’una capacitat comunicativa impensable.

La censura només va
autoritzar dues cançons,
volia que fracassés el
recital i va ser el contrari
Recordo que aquell dia al Palau la censura política per impedir el recital va prohibir totes les
cançons menys un parell. Em sap
greu, però ara amb els anys no sé
recordar quines cançons eren.
Confio que estigui recollit en algun arxiu, o ¡ves a saber si hi ha
algun lector que hi fos i ara em
pugui fer memòria! El fet és que
autoritzant només dues cançons
volien que fracassés l’acte.
I no va ser així, sinó al contrari. Si només teníem dues
cançons admeses, Raimon i jo
ens vam dedicar a cantar-les repetidament. Una vegada i una altra. Així els espectadors van comprendre que si no cantàvem altres cançons és que la censura
havia actuat. I la gent en cada repetició aplaudia amb més força.
Els humans no tenim, com tenen alguns animals, un cant propi. Potser el cant que ens és més
familiar –amb ressò literari– és
el cant dels ocells. I els entesos
podrien oferir-nos, sens dubte,
una llarga llista de les veus dels
ocells.
Algunes són molt breus, altres
refilen musicalment. En el món
dels ocells no hi ha censura, hi
ha llibertat de cant. Es canta i
prou. H
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MOSICA
Hombres G: vuitanta
devien
tenir els seus defectes, perb no hi
havia tanta correcci6
Laveteranabanda
madrilenya
depop-rock,ambDavidSummers
al capdavant,
publicaavuidivendres
el primerdiscd’estudiamb
temes
in dits ennouanys
¯ E1 primer disc ambcanqonsinbdites d’HombresG en nou anys, Resurrecci6n, s’obre ambConlos brazos en
cruz, canq6 en la qualDavidSummers
(Madrid, r964) canta: ~<Jo soc m6s
xulo que ningfi, no emdeixo acollonit. Quanembullla sang sento que el
de carter, un boig de la ciutat, emfan
fora de tots els bars i emcago en la
seva puta mare. No emdeixen saltar
part de la personalitat d’aquest personatge~,,apuntaelvocalista, qui despr6s aprofundeix: <~Nosaltres venim
de la d~cadadels vnitanta, una ~poca
en la qual es podienfer aquestes co
ses i la gent podiadivertir-se. Anaves
als concertsi es podiafumari beurei
divertir-se, eren uns tempsan qu~no
hi havia tanta correcci6 comara, tanta repressi6 psicolbgica. Era tot basrant m6slliure..
,Una bpoca que devia tenir tamb6
els seusdefectes,6s clar, perben qfiesti6 de llibertats hemanat a menysi a
manysfins ara,~, remata,explicant tot
seguit que Conlos brazos en cruz, un
senzill decididamentrocker, ~6s una
manerade reivindicar aquesta actitud, aquesta postura davantlavida de
poderdir’conysoc aquli vull sar lliureS>. <~Viureen unpals lliure 6s poder
set lliure de delinqnirfins i toO,, postil.la entrerialles.
Interv6 llavors el guitarrista Rafa
Guti6rrez (Madrid,r96o), qni coincideix amb Summersi afirma que
aixb~ no han ~canviat,~, a part de recordar vells temesen aquestalfnia canalla comVoy a pas~rmelobien o La
cagaste... Burt Lancaster.<~Lanostra
part gamberrano ha canviat, nosaltres somaixii ens va semblarb6 tranre ho comaprimer single perqub era
una bufetada~,,postil.la.
La testa de l’Mbumno segueix
aquesta linia tan furibunda, en qual
sevol cas, tal comassenteix el mateix
Summers, que explica que Con los
brazosen cruz~vaarribar al finaL~del
procOsquan van sentir que el mate
rial que tenien era ~molt romhntic,
fins i tot unmicalent, moltper escol-

RafaelMufioz,DavidSummers
i
Daniel
Mezquita.
~uRop~
press
part del rocki elpopque qualsevolpot
esperar, s’obre tamb6al reggae, una
micaal chill out de platja i fins i tot
comptaambun solo de gaita.

¢(Noestempendents
delsaltres))
Sobre aquest tipus de detalls, assenyala Summers
que ells intenten <<fer
qualsevol cosa que no siguielque fan
els altres~>. ,No estem pendents per
res de1que fan els altres i a m6s6s a
posta. Si hagu6ssimd’estar pendents
de les modesi les tendencies, no sobreviuriem. Intentem buscar alguna
cosa diferent i molt personal. Sabent
a m6sque tot el que fem li donemun
bany i un segell HombresG. ]a sigui
una balada, un reggae oun tema amb
una gaita,, reflexiona.
Per aixb, afegeixel lider de la banda, quela gent queescold Conlos brazos en cruz <<potserno espera el que
trobarh a la testa del diso,, cosa que,
lluny de ser un problema,a ells els
agrada perqubels resulta estimulant
aixevir-se amb~moltstipus,, de mfisica. O comrebla el mateix Summers:
((No encasellar-se en cap gbnere que
ambsonlriure mufti.
no sigui el nostre personab).
~Tenimunes balades molt boniSobreeltitol de Resurrecci6n,conques per6 tamb~altres canqonsque fessa Summers
queli ((lot una mica),
t’animena divertir-te i tendir al gam- perqubporta a pensar a qui no els seg~aeixiquehan estat aquest tempsamaquest Resurrecci6n que amplia cla
rats, quanen realitat han publicat di
ramentelventall de gbneres, ja que a versos directes i no han deixat de far

concerts per Espanyai America,incident una recent i reeixida gira per
Estats Units ambels argentins Enanitos Verdestocant en llocs tan emblemhtics comel Radio City MusicHall
de NovaYork o el HollywoodBowl.
~Hemestat m6s vius que mai. En
aquestafilfima fase del grup l’activitat 6s ffanbtica i el que ahemaconseguint a aquestesedats 6s meravell6s.,
sentencia Summers,donant la paranla despr6sal’altre gnitarrista, Dani
Mezquita (Madrid, r965): ~Aquest
disc 6s un resumdels filtims quatre
anys, del queens ha passat musicalment i personalment. I m6s que una
canq6 independent, ja tocava un hibumsencer dels HombresG amb totes aquesteshist6ries>,.
Nova
gira a la vista
Aquest nou hlbumsurt alavenda avui
divendres, per6 HombresG ja estan
literalment a la carretera, tal comexplica Mezquita: ~Vamarrancar dissabte passat a la Corunya.Dimecres
vamtocar al Palau de la Mfisica de
Barcelona,eldissabte a Saragossa... el
r5 de novembreal WiZinkCenter de
Madrid...iaixi senseparar~,. Els plans
de la banda madrilenya passen per
tomar tamb6a M~dcialsEstats Units.
~<Nosomi~tvemtocar a Hollywooden
la vida,, apuntaentre rialles RafaGu
ti6rrez, abans que Dani recordi que
van comenqartocant en llocs de cinccentes personesi ara hofan en <~altres
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Carla Bruni obrirà el Pedralbes de Mariah Carey
El cartell del festival inclou The Beach Boys, Los Planetas, Joss Stone i Christopher Cross

ra Pergolizzi, àlies LP, que fa uns mesos va publicar el disc Heart to mouth;
Pergolizzi, coautora del tema Cheers
(drink to that) de Rihanna, tancarà el
festival el 15 de juliol. Pedralbes també
programa Ana Belén, immersa en la gira del disc Vida, el sempre imprevisible
Diego el Cigala i una nit de romanticisme llatí amb el doble concert de Blas
Cantó (ex-Auryn) i Pedro Capó.

X.C.
BARCELONA

Carla Bruni serà l’encarregada d’inaugurar la setena edició del Festival Jardins de Pedralbes, que se celebrarà del
5 de juny al 15 de juliol davant el Palau
Reial, a la banda muntanya de la Diagonal de Barcelona. La cantant francoitaliana, que ja va actuar a Pedralbes el
2014 i que l’any passat va repassar el
disc de versions French touch al Festival
del Mil·lenni, obrirà una programació
de la qual ja se saben noms com Mariah
Carey, Kraftwerk, Gary Clark Jr, Joan
Dausà i Woody Allen amb l’Eddy Davis
New Orleans Jazz Band. Ahir se’n va
presentar la resta del cartell, una vegada més amb molta presència internacional, i aquest cop amb formacions provinents de l’entorn indie espanyol com
Los Planetas (que faran el repertori del
disc Una semana en el motor de un autobús en clau simfònica), Zahara i Izal.
D’acord amb la línia artística marcada pel director del festival, Martín Pérez, responsable de la promotora Concert Studio, el cartell inclou llegendes
del pop-rock internacional com The Beach Boys i Roger Hodgson (ex-Supertramp) que ja s’havien programat a Pedralbes el 2017 (i Hodgson també en la

Rolando Villazón i Il Divo

Carla Bruni durant un concert al Palau de la Música el 2018. CÈLIA ATSET

primera edició, el 2013), i d’altres que hi
debuten com el nord-americà Christopher Cross, un compositor de llarg recorregut que va assolir un èxit mundial amb el disc homònim del 1979, amb
hits de soft rock com Sailing.
Dins l’eclecticisme que caracteritza
els festivals que segueixen el model de
les programacions de l’estiu empordanès, a Pedralbes també hi ha lloc per al

brasiler Gilberto Gil (que a finals del
2018 va publicar el disc OK, OK, OK),
el soul d’ulls blaus de la britànica Joss
Stone, la trobada celta que protagonitzaran Carlos Núñez i el grup irlandès
The Chieftains, l’alquímia del productor Giorgio Moroder, el pop llatí del colombià Juanes, la rumba vertiginosa
dels Gipsy Kings i també per a la compositora i cantant nord-americana Lau-

Com és habitual, el festival tindrà un parell de nits líriques: la qualitat d’una la
garanteix el tenor mexicà Rolando Villazón, i l’altra la protagonitza el quartet vocal Il Divo. Pedralbes manté igualment el gust pel teatre musical i el cinema, i aquesta vegada inclou en el cartell l’espectacle De Broadway a
Hollywood, un títol prou eloqüent, que
dirigirà Alfonso Casado. A més, hi haurà una vetllada de dansa: la gala del ballet de les estrelles de l’Òpera de París.
La majoria dels concerts són amb tot
el públic assegut i un aforament de
2.200 persones, però també n’hi ha nou
de format mixt: 1.800 persones assegudes i 1.500 de dretes en una pista davant
l’escenari (per a un aforament total de
3.300). El pressupost del 2019, diu Pérez, serà “similar al de l’any passat”, que
va ser de 3,4 milions d’euros.e
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CLUBVANGUARDIA

E1 millor tennis torna a la ciutat

+ propostes

NOVAEDICIODEL BARCELONA
OPENBANCSABADELL67~ TROFEU
CONDE
DE GODO.ACONSEGUIU
FINS A UN30%DE DESCOMPTE
EN LES ENTRADES
AMBLA TARGETA
DELCLUBVANGUARDIA

Torna un dels esdeveniments
esportius de l’any a la ciutat:
el Barcelona Open Bane
Sabadell - 67~ Trofeu Conde
de God&
E1 Club de Tennis
Barcelona obre les portes del
20 a128 d’abril per celebrar

aquesta competici6, punt de
refer6ncia del tennis internacional, amb els millors jugadots del m6n sobre terra
batuda. Pertany a la classe
ATPS00 i normalment compta amb cinc tennistes que
integren el top 10.

Els dos primers del rfinquing
mundial, Novak Djokovic i
Rafael Nadal, que va conquistar el seu onz~tltol a la
pista central del Reial Club
Tennis Barcelona, que porta
el seu nom, van encapqalar la
participaci6 de l’filtima edici6.

Aquest any es presenta
d’all6 m6s emocionant. Fins
avui, ningti ha aconseguit
guanyar una final a Nadal.
Kei Nish|kori,
Dominic
Thiem, Stefanos Tsitsipas,
Karen Khachanov... estaran
al torneig per intentar destronar-lo.
Sens dubte, 6s i ser~ un dels
grans moments del calendari
del tennis. Us ho perdreu? A
m6s, per descomptat, teniu
descomptes amb la targeta
del Club Vanguardia.
Aprofiteu ara el 30%de
descompte en les entrades de
dilluns i dimarts i el 12%ales
de dimecres a diumenge que
teniu per ser del Club.

BOSCH
I GIMPERA,
5. DEL20AL28
D’ABRII_.
ENTRADES
AMB
DESCOMPTE:
¯ Barcelonao
~enbancsabadell.com

Us convidemal teatre!

1__0%DEDESCOMPTE
ENTOTSELSCONCERTS

SORTEIG
D’ENTRADES
PERAL 28 DEMAR,C:

De131de maig a110 de juny, el
Reial Clubde Polo de Barcelona
oferir~ la primera edici6 del
Polo Music Festival. Hi podreu
gaudir d’artistes corn Pablo

REIALCLUB
DEPOLO
DE BARCELONA
AV. DELDOCTOR
MARA~ON,
19-31.
DE[31DEMAll5AL10DEJUNY.
ENTRADES
AMBDESCOMPTE:
I~ Entradesdevanguardia.com

E1 Club Vanguardia us
convida a gaudir del musical
pop rock El Despertar
de la Primavera (Spring
Awakening), que tracta de
l’amor adolescent, la repressi6, la por, l’abfis de poder i la
incomprensi6. En Melchior
6s un jove intelligent i astut
que, grficies als llibres, ha
apr6s diversos aspectes de la
sexualitat humana que la
societat s’obstina a amagar,
ratllant el tabfi.
Participeu en el sorteig fins
a121 de marg i guanyeu una
entrada doble per gaudir
d’aquest fantastic musical
que ha aconseguit commoure
espectadors d’arreu del m6n.

A TOTS
ELSClNEMES
DECATALUNYA
[] ENTRADES
PER
6,90~CADA
DIA

REIALCLUB
DETENNIS
BARCELONA

Polo MusicFestival
Ldpez, Ana Guerra, Miguel
Poveda, Luz Casal, David
Bisbal, Jason Derulo o la tan
esperada reuni6, per primera
vegada en trenta anys, de The
Original Alan Parsons Project
Band THE PROJECT.
E1 Polo Music Festival
ha nascut per quedar-se i
fer-vos gaudir de bona mfisica les nits de primavera. I,
per a vosaltres, amb un 10%
de descompte!

(;AUDIUDELMILLOR
CINEMA
Calpresentar
la targeta
del
ClubVanguardia
pergaudirdeles
millors
estrenes!
CINESA

VICTOR
MANUEl.
Presenta
el seunou~lbum,
’Casinada
est~i
ensusitio’,amb
can,cons
noves
i en
unescenari
deluxe.Nousel perdeu[
GUITAR
BCN19
PALAU
DELAMOSIEA
CATALANA.
4 D’ABRIL
[] 15%DEDTE.ENL’ENTRADA
~ Entradesdevanguardia.com

DORER.
MESTRE
DELRENAIXEMENT
Descobriu
el mestre
alemany
Albrecht
TEATRE
VICTORIA
Dilrergaudint
d’una
selecci6
delseus
millors
gravats
i d’un
entorn
dnic.
AV.DELPARAbLEL,
67-69.28DE
REIAL
CERCLE
ARTISTIC
MAR
,C. PARTIClPACIO:
¯ Clubvanguardia.com/ca/sorteigs
ARCS,
5. FINSAL26DEMAIG.
appClubVanguardia
[] 2Xl ENL’ENTRADA

Consulteu
les conditions
a Clubvanguardia.¢om
o a I’appClubVanguardia
i descobriu
totsels avantatges
queel Clubtd reservats
pera vosaltres.

AMB
LATARGETA
A TAQUILLA
0
AMB
ELCODI
DTE.,QUE
S’OBTI~:
¯ Clubvanguardia.¢om
appClubVanguardia
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de Barcelona, fent una aturada en el High as Hope Tour.
Produit per James Ford,
cinquanta per cent del tandem de m6sica electr6nica
Simian Mobile Disco i un dels
de confianga d’ArcOLAFUR
ARNALDS
I FLORENCE
+ THEMACHINE
PROTAGONITZEN
ELS CONCERTS
DE LA SETMANA homes
tic Monkeys (ha produit bona
part de la seva discografia),
Florence + The Machine van
ORIOLRODRiGUEZ
el seu filtim album, acompadebutar el 2009 amb Lungs.
nyat del piano de cua i una
No va ser una irrupcid demoEn una altra setmana de
formaci6 que inclou un quarlidora, per6, 28 setmanes desgrans concerts a Barcelona, el
pr6s de la seva aparici6, la
tet de cordes, bateria i bases
compositor island6s (~lafnr
electrbniques.
carta de presentaci6 de la canArnalds actua aquest vestant anglesa assolia el nfimero
pre al Palau de la M6sica en
0LAFURARNADLS
u ales llistes de vendes del seu
una actuaci6 programada pel
pals per acabar triomfant a tot
ESTIL:
NEOCL~,SSICA.
PALAU
DELA
Festival MiHenni. Dimecres
el mdn. Molt mrs aclaparaMOSICA.
PALAU
DELAMOSICA,
4 6.
vinent, la cantant londinenca
dora va ser la recepci6 del seu
URQUINAONA
(L1, L4). DIVENDRES
Florence Welch presentara
segon treball,
Ceremonials
15, A LES21H.PREU:
ENTRADES
el seu darter disc, High as
(2011), que amb singles corn
i~i 15%DEDTE,
EXHAURIDES.
Hope, al Palau Sant Jordi.
~ Entradasdevanguardia.com What the Water Gave Me,
Shake It Out o No Light, No
Unaltre dia felif
Light enlairava definitivament
E12018, Arnalds publicava
Unareina diferent
Welch corn una de les dives
Hereva i deixeble de grans
del pop del nou miHenni.
re:member. Practica de minimalisme corprenedor, l’obra
dames del rock corn Kate
How Big, How Blue, How
m6s recent del compositor
Bush, Patti Smith, Tori Amos, Beautiful (2015) va ser
island6s va ser, indubtableSinfad O’Connor, PJ Harpas enrere, una obra menor
ment, un dels millors discos
vey... Veus femenines que van
creativament, per6 que no va
assolir la plenitud creativa
afectar la seva popularitat.
que van sortir la temporada
passada. La seva traject6ria
defugint les formes expressiTot i que m6s s6bria, reflexiva
musical, per6, va comenqar
ves m6s evidents. Companya
i introspectiva queen albums
Voleu
escoltar
les~an.~ons
de
en un extrem molt allunyat
generational de figures tom
anteriors (o potser per aix6),
Florence
+ TheMachine?
Seguiu
les
dels paratges sonors en qu6
Lorde, Lana del Rey o fins i
molt m6s interessant i gratiinstruccions
quedetallern
al sumari!
ficant resulta High as Hope
habita actualment.
tot Lady Gaga (compartint
Les primeres experi6ncies
Florence
Welch,
bellam~quina
depopal SantJordi.
(2018). Deu composicions
una visi6 artlstica similar),
s6niques d’01afur Arnalds
totes aspirants al regne del
amb moments tan destacables
van set corn a bateria de banEulogy For Evolution (2007).
(2010) For No w IA m
pop a trav6s d’un llenguatge
corn Hunger o No Choir, que
des de hardcore i metal corn
Autor de bandes sonores de
Winter (2013), consolidant-se
tan encisador con melangi6s
reviura dimecres des de l’esFighting Shlt i Celestine. De films com Another Happy
definitivament corn un dels
i arab certes dosis de melocenari del Sant Jordi.
mica en mica, per6, les forDay, de Sam Levinson, o
creadors m6s fascinants del
dramatisme; Florence + The
rues del postrock m6s eteri,
s6ries corn la britanica Broad- moment amb re:member.
Machine, aventura que no
FLORENCE
+ THEMACHINE
la m6sica neoclassica i l’exchurch, la carrera d’01aConcert programat dins de
deixa de ser el projecte uniperimentaci6 van anar filfur Arnalds aniria guanyant
l’actual edici6 del Festival
personal de la cantant lonESTIL:
POP.PALAU
SANTJORDI.
trant-se en el seu llenguatge
notorietat amb entregues
Mil-lenni, el mfisic i compodinenca Florence Welch, pasPG.OLiMPlC,
53. ESPANYA
(L11L3).
sonor. AiMho va evidenciar
corn ...And They Have Escasitor island6s presenta aquest
sar~ dimecres vinent, dia 20
DIMECRES
20, A LFS21H.PREU:
en el primer disc en solitari,
ped the Weight of Darkness
vespre, al Palau de la Mfisica,
de mart, pel Palau Sant Jordi
ENTRE
57190,50C
¯ Ticketmaster.es

Grans esperances
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Cantar, eina
de canvi social

Encara que aquests infants i joves
provinguin de famílies en situacions
complicades, com ara desnonaments
o pobresa severa, Fernàndez reconeix
que la seva resposta és generalment
molt positiva: “Quan l’activitat és
voluntària, els nens i els familiars s’hi
impliquen molt, encara que alguns
centres marquen el taller com a obligatori, i llavors alguns perden l’interès”.
De la mateixa manera, la implicació
familiar és indispensable. “Al principi observaven el projecte des de la
llunyania, però ara els familiars s’hi
impliquen i s’interessen per la música
que s’hi fa”, afegeix. El projecte, que
rep el patrocini de l’Obra Social La
Caixa i la col·laboració de la Fundació
Caixa d’Enginyers, és íntegrament
gratuït per a tots els participants.

Text: CARLA CLÚA ALCÓN

La tarragonina reconeix que treballar
amb aquests infants li aporta més
del que, probablement, ensenya ella.
“Em fa buscar maneres amb les quals
els nens gaudeixin de la música, he
d’anar canviant d’activitat i ser ràpida de reflexos”, explica. Precisament
per això la seva inquietud és fer més
amens i entretinguts els tres quarts

d’hora d’assaig a la setmana. “Treballem el moviment, la percussió i
el cant amb jocs i activitats que no
faria amb un altre grup”, afegeix.

és que, sense el projecte Clavé XXl,
aquests joves no haurien arribat mai
al cant coral i no haurien descobert la
que, potser, esdevindrà la seva passió.

A banda de les circumstàncies socials,
treballar amb aquests infants també
és diferent en l’àmbit musical. “Les
seves veus no són similars a les dels
cors habituals: els participants del
cor social tenen una disfonia infantil
més severa del normal, provocada per
l’estrès emocional”, explica. D’altra
banda, a través de la veu també es
perceben altres condicions, com
són l’alimentació i les hores de son:
“Pots saber a través del cant si un
nen beu llet cada dia, menja molt
de picant o dorm prou hores”.

DES DEL PALAU DE LA MÚSICA,
MARIONA FERNÀNDEZ
DIRIGEIX CORALS AMB
INFANTS VULNERABLES

Clavé XXI va més enllà de ser un projecte temporal i aposta per la continuïtat amb aquests petits cantaires. “La
nostra intenció és que els adolescents
que hi participen continuïn cantant
quan es facin majors d’edat”, reconeix
Fernàndez. I és que, de fet, n’hi ha
alguns amb una motivació especial que
han fet les proves de l’Orfeó Català i
les han superades. El que és ben segur

El que aprenen les veus de Clavé XXI
no es queda a l’aula: una de les parts
més engrescadores per als cantaires
és pujar a l’escenari i demostrar tot el
que han après. Més enllà dels concerts
conjunts de final de curs programats per al 16 de juny, cada director
busca actuacions per als seus cors. La
tarragonina, que està al capdavant de
nou grups, ha aconseguit participar
en projectes motivadors, com ara
un anunci de La Caixa, el concert de
Raval Solidari o una propera col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron.
Però els projectes de la Mariona van
més enllà. A banda dels nou cors socials, també dirigeix el Cor So de Sants
i la Coral Tianshi del col·lectiu xinès de
Barcelona, un grup que va començar

Mariona Fernàndez voldria tornar a Tarragona, però no veu un encaix laboral en el seu camp. Fotografia: Carla Clúa Alcón

El cant coral i els projectes de transformació social són els dos
motors que mouen la trajectòria professional de la tarragonina
Mariona Fernàndez. La direcció de corals inclusives per a
infants i joves en situació de vulnerabilitat l’ha dut a pujar
a l’escenari del Palau de la Música, però també a travessar
fronteres per portar els seus coneixements fins a l’Índia.
La Mariona m’obre la porta de la
casa de la seva infància: el pis dels
seus avis. Encara que ara hi viu el seu
tiet, els ulls de la Mariona mantenen
aquella brillantor d’emoció quan en
travessa el llindar. Ens instal·lem al
balcó per gaudir d’unes vistes meravelloses. Sota nostre reposa la Rambla
Nova, amb alguns matinadors que
gaudeixen dels primers rajos de sol de
l’hivern. A un costat s’alça la majestuosa Casa Salas Ricomà, i a l’altre,
el mar i el Balcó del Mediterrani.
Mariona Fernàndez Blanco (Tarragona,
1982) ha crescut en una família aficionada a la música. Tant ella com la seva
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germana van endinsar-se en el món del
cant a través del Cor Infantil Els Rossinyols, la secció infantil del Cor Ciutat
de Tarragona. Aquest primer contacte
amb la música va encetar un interès
creixent, i això la va portar a estudiar
el grau professional en l’especialitat
de cant al Conservatori de Vila-seca.
Realment, pot presumir de tenir la
feina de la seva vida. Posar la música
al costat de projectes socials ha estat la
gran motivació de la Mariona. Treballar al Palau de la Música l’ha portat a
poder participar en iniciatives socials
que utilitzen la música i el cant com
a recurs per a la inserció a la societat.

És el cas de Clavé XXI, una proposta
de la Fundació Orfeó Català - Palau
de la Música Catalana que posa la
mirada sobre la inclusió social d’infants i joves a través de la pràctica
coral. Clavé XXI obre les portes del
Palau de la Música al seu veïnatge, el
barri de Ciutat Vella de Barcelona.
El projecte va néixer l’any 2011 des
del convenciment del gran poder de
transformació personal i social de
la música i el cant, i a hores d’ara ha
arribat a aplegar 83 formacions corals,
amb un total de 1.900 cantaires d’entitats socials i escoles de primària, amb
edats que van dels sis als disset anys.
“El cant coral ajuda els nens i nenes
en situació de vulnerabilitat, fomenta
la seva integració i els fa augmentar
l’autoestima. Té uns valors similars als
que transmeten els castells: la construcció d’un tot en comunitat des del
treball individual”, explica la Mariona.

Moment d’un dels concerts dels nens i nenes de Clavé XXI al Palau de la Música. Fotografia: A. Bofill
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l’any passat i que ja té el seu
color propi. A la dilatada
trajectòria de la cantant
també cal fer-hi un apunt
internacional, marcat per
les seves estades a l’Índia. La
Mariona manté una relació
amb la Mehli Mehta Music
Foundation de Bombai, on
imparteix eventualment
tallers de cant coral. “Vaig
anar-hi per primer cop l’any
2010 per una col·laboració amb el Palau, i des de
llavors hi vaig cada dos anys.
Els cantants de Bombai
formen part de la meva
vida professional musical.
Parteixen del nivell més baix
de cant coral perquè no hi
ha tradició, i veure’ls créixer
i formar-ne part és molt
gratificant”, diu emocionada.
I és que no és el mateix ensenyar a cantar aquí que a nens indis, alguns dels
quals viuen sols al carrer. “Els infants
de Bombai tenen unes veus molt similars als de Clavé XXl, amb disfonies,
però allà que un nen no tingui una veu
en condicions és el de menys”, lamenta.
Un dels altres propòsits d’anar a l’Índia
és formar el professorat. “Oferim cursos de direcció, perquè l’objectiu és que
puguin muntar una escola de cant coral sense dependre de ningú”, explica.
Amb l’augment dels projectes socials
i de la seva dedicació com a directora de corals, la faceta de solista de
la Mariona ha anat reduint-se. Tot i
això, en la seva àmplia trajectòria de

prou amb oferir formació al Conservatori. “I després què? Algú se n’ha
preocupat?”, es pregunta. “Gràcies en
tenim de que és bonica i de la feina
que fa el potent teixit associatiu”.
La Mariona és de les que defensa que
tothom hauria de fer cant en algun
moment: “Només per treballar la
respiració i el control de l’angoixa i
l’estrès ja val la pena”. El cant coral et
permet estar focalitzat en alguna activitat, i crear alguna cosa conjuntament
en comunitat genera un fort vincle
social que defuig la individualitat.
Arran del seu treball amb els infants,
la cantant ha conegut la realitat de
les veus infantils. “Hi ha molts nens
disfònics, i amb la cronicitat això
pot convertir-se en un problema. La
salut vocal és fonamental”, assenteix.
Actuació del cor Mehli Mehta Music Foundation a Bombai, dirigida per la cantant tarragonina.
Fotografia: Noshir Gobhai

cantant hi destaquen títols com l’espectacle Joan Maragall, la llei d’amor,
de Joan Ollé, al Teatre Nacional de
Catalunya, o la seva actuació com a
actriu cantant a l’espectacle Ecos del
silenci, a L’Auditori de Barcelona.

LA TARRAGONINA VIATJA
REGULARMENT A BOMBAI PER
ENSENYAR A CANTAR A NENS
I FORMAR PROFESSORAT
La música i el canvi social, els dos
motors que mouen i dinamitzen el
treball de la Mariona. Arran de la seva
participació en tants projectes socials,
li pregunto si es planteja engegar ella
mateixa alguna iniciativa i si ho faria

a Tarragona. “Si tingués els recursos, en començaria un aquí, la meva
ciutat. Però crec que no és el moment
i Tarragona no hi té l’interès”, lamenta.
“La majoria dels músics de Tarragona
que conec treballen fora, el Palau de la
Música està ple de gent del Camp. Jo,
si hagués pogut, m’hauria quedat aquí,
però és impossible. No em puc desenvolupar en el meu camp i no hi ha un
espai del contingut que m’interessa:
el projecte sociomusical”, descriu.
De cara al futur no es mostra gaire esperançada: “Tarragona és una
ciutat amb moltes possibilitats, però
molt desaprofitada i culturalment
morta”. Segons la cantant, no n’hi ha

El potencial i la presència del cant
coral a Catalunya és evident. “Tothom
qui vulgui cantar pot trobar un encaix
en algun cor; només cal mirar el cas
de Tarragona, que té diversos grups”,
explica. En aquest sentit, ella ho té

clar. “No és que Tarragona no tingui
talent, és que marxa”, critica. Llavors,
tot i tenir talent, motivació de la base
i inquietuds, per què ens quedem
a vegades petits quan travessem la
frontera? Potser la responsabilitat
recau en els fonaments. “A les escoles
d’aquí no s’ensenya ni s’aprèn música, i
partim amb aquest hàndicap respecte
a Europa”, es lamenta. Precisament
per acostar la música real a les escoles, una inquieta Mariona va decidir
formar part de l’equip de formació
del projecte educatiu Escoles Tàndem, una iniciativa que pretén que
el cant coral sigui el punt de canvi a
les aules i s’introdueixi a les assignatures com a element vertebrador.

"TARRAGONA ÉS UNA CIUTAT
AMB MOLTES POSSIBILITATS,
PERÒ DESAPROFITADA
CULTURALMENT"

pugui aplicar a les meves activitats de
formació”, diu. De fet, treballar amb
nens i nenes l’ha portat a estudiar
logopèdia i preveu fer un màster en
veu. Unes inquietuds que van creixent
a mesura que veu les mancances dels
petits cantaires. “No em veig deixant
d’estudiar”, diu. I afegeix: “Estic al
punt més alt de les meves aspiracions:
treballo al millor lloc de Catalunya
pel que fa a cant coral i em sento molt
afortunada. Tot i això, a Tarragona
també hi seria molt feliç”. I és que
la tarragonina lamenta que el vincle
laboral amb la seva ciutat natal hagi
anat desapareixent. “Fa quatre anys
encara dirigia una coral al Catllar, però
ara ja no m’hi lliga res des del punt
de vista professional. Una llàstima,
perquè això és casa meva i sempre ho
serà”, sentencia amb un somriure. I

La Mariona reconeix que està molt
contenta, però s’autodefineix com una
persona ambiciosa i en vol més. “Estic
impacient per aprendre més coses que
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