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Música

«El valor de conjunt dona
sentit a La Caravaggia»
La formació de música antiga dirigida pel manresà Lluís Coll actua avui al Miracle amb el

Cor de Cambra del Palau i amb el programa «Ensalades i madrigals del Renaixement català»
MARTÍ ARTALEJO/FACEBOOK FESTIVAL TORRELLA DE MONTGRÍ
CONCERT

Lloc:

El concert d’avui al Santuari
del Miracle s’inclou en el
Festival de Música Antiga
dels Pirineus

SUSANA PAZ MANRESA

El FeMAP també programa
avui un concert a Bagà i
dissabte a Bellver amb
formacions diferents

Cor de Cambra del Palau & La Caravaggia
santuari del Miracle de Riner. Dia i
hora: avui, a les 20 h. Entrades: de 10 a 15
euros anticipada; de 12 a 20 a taquilla. Infantil:
2 euros. Entrades a www.femap.cat

El primer cop que va escoltar
una corneta va ser a l’institut,
quan el musicòleg Josep Maria
Vilar va posar als seus alumnes
un enregistrament, probablement de Savall. El segon va ser
anys després, el  a Montserrat, en el concert de Les Sacqueboutiers. Lluís Coll Trulls (Manresa, ) es va enamorar del so
d’aquest instrument i va acabar
estudiant música antiga a l’ESMUC. El  va fundar La Caravaggia, una premiada formació
avui dia referencial, que se centra
en els instruments de vent del Renaixement i del primer Barroc i en
el repertori que els és propi. Però
el músic manresà, als antípodes
de l’encotillament, continua tocant, també, amb la banda Puput,
convençut que el rock l’ajuda a ser
millor músic d’antiga i a l’inrevés.
Ara fa un any, Coll va començar a parlar amb el director Xavier
Puig per portar a escena amb el
Cor de Cambra del Palau un repertori del Renaixement català:
Ensalades i madrigals del Renaixement català. El muntatge es va
estrenar el juny a la Seu de Manresa, en el Festival Espurnes Barroques, va arribar al Palau de la
Música, ha passat per Torroella de
Montgrí i des de dimecres forma
part del menú del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP): dimecres van actuar a Castellciutat (la Seu d’Urgell), ahir a
Tremp i avui ho faran al santuari
del Miracle, a Riner, amb un programa, subratlla Coll, «per a tots
els públics» i amb uns protagonistes: els compositors Mateu
Fletxa «tant el vell com el jove.
Eren tiet i nebot».
Una de les tasques «imprescindibles» en la música antiga és la
«investigació», explica el corneta
manresà. «No tenim gravacions
del segle XVI ni sabem com s’interpretava una partitura. Què
fem? Una interpretació històricament documentada. Una part de
la nostra feina és saber interpretar
com es tocava fa  anys i, en
aquest sentit, en l’aportació que
el músic fa en aquesta interpreta-

La Caravaggia i el Cor de Cambra del Palau en una actuació a Torroella de Montgrí
ARXIU PARTICULAR

Unes ensalades
per tastar gèneres,
idiomes i històries
 Sota la direcció de Xavier
Puig i direcció escènica
d’Anna Romaní, el concert
començarà amb l’ensalada El bon jorn del compositor de Vic Pere Alberch Vila.
Continuarà amb el
madrigal Ma volentat ab la
rahó s’envolpa de Joan Brudieu sobre un text d’Ausiàs
March. La Caravaggia interpretarà la peça Pavana i gallarda de Lluís del Milà, música instrumental de la cort
valenciana de Ferran d’Aragó. I, seguidament, la part
final del concert estarà dedicada a les obres dels compositors del Baix Camp, Mateu Fletxa el Vell i Mateu
Fletxa el Jove. Especialment
de Mateu Fletxa el Vell es
veurà la versió escenificada
de dues de les seves ensalades més conegudes; La viuda i La justa, un gènere polifònic fet de la barreja de
música popular i cant sacre,
d’estils i llengües diferents
(castellà, català i llatí), amb
contingut teatral.
Lluís Coll, ahir, abans d’actuar a Tremp. Va fundar La Caravaggia el 2005

ció, podem dir que s’acosta al
jazz: especulem, improvisem».
La Caravaggia la forma un «nucli dur» que, al costat del manresà, integren Jordi Giménez (sacabutxos) i Joaquim Guerra (xeremies i fagots històrics) i que s’amplia amb altres intèrprets depenent dels programes. Però, com
destaca Coll, el que dona sentit al
grup i fa recognoscible el seu so
és el «valor de conjunt. La majoria
de músics toquem regularment
junts. Evitem ‘anar de bolo’». I si
la coneixença és un grau, recollir
saba nova és «vital» per evitar
«l’avorriment». Coll posa l’exemple del músic segovià Alfonso Barreno (baixonet i xeremia), que
havia estat alumne seu a l’ESMUC (Coll és actualment el coordinador del Màster de Música
Antiga) i que participa amb La
Caravaggia en aquest programa.
Al costat de Coll, Barreno i Giménez, tocaran en el concert d’avui
Maria Crisol (baixó), Carles
Blanch (viola de mà i tiorba) i
Marc Clos (percussió).
I si hi ha un nom d’aquest projecte a qui Coll agraeix la seva feina és el director, Xavier Puig: «Ha
fet un treball excel·lent. Ell no es
dedica a la música antiga ni el cor
té entre el seu repertori habitual
obres del Renaixement, però ha
investigat, ha buscat el context, ha
revisat partitures...». La Caravaggia, a més, no deixa de ser una
rara avis en el seu món: «Que ens
dediquem als intruments de vent
del Renaixement no és, tampoc,
el més habitual», però, per a Coll,
la finalitat del grup rau en el redescobriment d’aquests instruments i en la recuperació de patrimoni, com per exemple el Cançoner de Barcelona (M  en la
Biblioteca de Catalunya), que no
s’havia tocat en  anys.
I quin compositor triaria? Coll
assenyala Monteverdi, que, per
cert, cobrava menys que els ‘cornettos’ de la seva època. «Ja llavors n’hi havia pocs», riu.
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AGENDA
de les eines i objectes manufacturats que es conserven a la Collecció Etnográfica del Solsonès.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al
18 d'agost.

I ACTIVITATS
Fanalets de Sant
Jaume

Victòria Cerecedo

Ofrena de flors de la Congregació
dels Dolors i de la Confraria de
La Somereta (19.30) i recital poètic dedicat a Sant Jaume a càrrec
dels Rapsodes del grup Toar.
Lloc: Capella del Peu del Romeu.
19.30 hores.

Mostra amb una vintena d'obres
de Victòria Cerecedo formada
majoritàriament per paisatges
marins i de muntanya i que, a
més, inclou un quadre que reprodueix el Canyeret de Lleida.
Lloc: Sala Manolo Calpe de la
Fecoll, Lleida. Fins el 31 de juliol.

Ruta de la Tapa
Cinquena edició de la Ruta de la
Tapa per diferents establiments
de les Borges Blanques.
Lloc: Les Borges Blanques. Des de
les 20.00 hores.

'La revolució
neolítica. La Draga'
Objectes arqueològics i audiovisuals, una recreació virtual del jaciment i que utilitza de forma innovadora el llenguatge del còmic,
creat pel dibuixant Quim Bou.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins
al 27 d'octubre.

Festa Major de
Jaume I
Desfilada de moda a càrrec de
la Vocalia de la Dona de Jaume I
(22.30), escala en HI-FI i espectacle de màgia a càrrec de l'artista
Xema Solé Solà.
Lloc: Jaume I. 22.30 hores.

Josep Bahima

I CONCERTS
FeMAP
Concert
Palau de
a Riner i
Delizie a

del Cor de Cambra del
la Música i La Caravaggia
de la banda Giardino de
Bagà.

Lloc: Riner i Bagà. 20.00 hores.

Xarim Aresté
Concert del cantautor català en
el marc del festival de música Els
Rentadors de Juneda.
Lloc: Antics rentadors, Juneda.
22.00 hores.

Dan Barret
Concert del trombonista i compositor acompanyat per Enric
Peidró (saxo tenor), Richard Busickiewicz (piano), Nicky Parrot
(veu i contrabaix) i Michael Keus
(bateria).
Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 ho-

res.

I EXPOSICIONS
'No pintar-hi res'
Exposició amb què Lleida realitza
un homenatge a l'artista Benet
Rossell amb un conjunt de les seves obres.
Lloc: Museu d'Art Jaume Morera.
Fins al 29 de setembre.

'A la recerca dels
tresors perduts'
Exposició entorn del famós personatge cinematogràfic Indiana
Jones, que anirà acompanyada
d'un cicle de cinema.
Lloc: Museu Tàrrega-Urgell. Fins
el 25 d'agost.

lona, la mostra aplega els 27
llibres que l'artista va realitzar
amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida.

Fins al 27 de setembre.

'Cinema i emocions'
Cinema i emocions. Un viatge a la
infància repassa, a través de 230
peces, la relació que ha tingut el
cinema amb la infància.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al
21 de juliol.

'Bildi'

Op-Art

Bildi, en esperanto 'fer imatge',
és un estudi de disseny gràfic creat per Agnès Simón i Martí Ferré
on es respira, des del seu inici, el
2004, reflexió, utopia, universalitat, holisme i atemporalitat.
Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins
el 6 d'octubre.

Mostra pictòrica de l'artista lleidatà David Chacón, que està formada per 15 quadres d'estil OpArt.
Lloc: Sunka Plusfresc. Fins el 3
d'agost.

'130 anys de lluites i
conquestes'

L'exposició El vuelo de un colibrí
aviva las llamas de una pira de
fotogramas ardiendo, de l'artista Maria Jacarilla, està formada
por 365 imatges-fotogrames, una
projecció i 12 fotografies de gran
format.

Exposició de la UGT amb motiu
de la commemoració del 130è
aniversari de la fundació.
Lloc: Aula Magna de l'I El. Fins el
31 de juliol.

'Vicenç Altaió, els
ulls fèrtils'
Produïda per la Fundació VaIIpalou i amb la col·laboració
d'Arts Santa Mònica de Barce-

Maria Jacarilla

Lloc: Sala Gòtica de l'IEl, Lleida.
Fins el 8 de setembre.

'Tot torna. Oficis
d'ahir i d'avui'
Exposició que posa en relleu
l'evolució dels oficis de baster, espardenyer, cisteller i forja a partir

Exposició del pintor tortosí que
consta d'una vintena d'olis on el
paisatge i el color són una constant en la trajectòria artística de
l'artista.
Lloc: Museu d'Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal, Almacelles. Fins al 31 de juliol.

'Democràcia, Order'
ORDER, Democracia s'apropia de
les tècniques operístiques clàssiques per parlar a l'elït en el seu
propi idioma.
Lloc: Centre d'Art La Panera. Fins
al 10 d'octubre.

'Laberints en
llibertat'
Mostra que exposa una col·lecció
de treballs del col·lectiu d'artistes
El laberint blau, nascut a la Floresta en la dècada dels 90 per iniciativa de l'artista alemanya Edith
Schaar.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida.
Fins el 30 d'agost.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys
d'història de la revista ARTS del a
través de 20 portades.
Lloc: Biblioteca de Cappont.
Fins al 31 d'octubre.

'Inventari general'
Exposició que permet conèixer
més part de les reserves del Museu d'Art Jaume Morera.
Lloc: Museu d'Art Jaume Morera.
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Modernisme per als barcelonins
LA CAMPANYA
’ESTIUEJAAL TEUMODERNISME’
OFEREIX
DESCOMPTES
DELCINQUANTA
PERCENT
Catalunya, el Palau del Bar6 de
Quadras, el Parc d’Atraccions
del Tibidabo i la Torte Bellesguard, entre altres.

La Pedrera, el Palau de la Mfisica i la Casa Batll6 s6n alguns dels edificis de la Ruta
del Modernisme m~s visitats pels milions de turistes
que trien Barcelona coma
destinaci6 de vacances. Des
de fa vuit anys, la campanya
Estiueja al teu Modernisme
permet als barcelonins aconseguir entrades amb el cinquanta per cent de descompte per visitar aquests i altres
espais vinculats al modernismecatalfi i a arquitectes corn
Gaudi, Dom&nechi Montaner
o Puig i Cadafalch.
Patrimonilocal
Per tenir accds a aquests descomptes nomds heu d’inscriure-us al web de la
campanya,que est~ dirigida exclusivament ales persones residents a Barcelona. A
trav~s d’un correu electr6nic
rebreu els vals de descomp-

ExperiEncia
total
Els descomptes tambd us serviran per ales Nits M~giques,
una proposta estiuenca de la
Casa Batll6 que combina una
visita a l’edifici ambuna guia
de realitat augmentada i un
concert en directe al Terrat del
Drac mentre preneu una copa. Tambdtindreu reducci6 de
preu a la Gaudl Experi~ncia,
un espai a tocar del Park G/Jell
que viatja per l’univers creatiu
de l’arquitecte de manera interactiva i arab tecnologia 4D.
L’exterior
dela Casa
Vicens,
deGaudi.
te, que podreu utilitzar fins al
15 de setembre, i que us permetran gaudir de vlnt-l-set
monuments, museus i rutes.
A1llistat hi trobareu espais

comla Casa Amatller, la Col6nia Gtiell, la Fundaci6 Antoni
Thpies, el Recinte Modernista Sant Pau, el Palau Riiell,
el Museu Nacional d’Art de

ESTIUEJA
AL TEUMODERNISME

DIVERSOS
ESPAIS
DELARUTA
DEL
MODERNISME.
CONSULTEU
HORARIS,
PREUS
I DISPONIBILITAT.
¯ Barcelona.cat/rutamodernisme
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Bachy H ind.el
se ponen a d alogar
en Bachcelona
E1 festival une a los dos mtisicos alemanes
en conciertos con elementos iconoclastas
ERICMORGADO,
Barcelona
El Palaude la Mfisica, la Filmoteca, el Recinte Modernistade Sant
Pauy el Palau Gi]ell, entre otros
espacios emblem~ticosde Barcelona, se engalananhasta este domingocon las notas del compositor alem~in Johann Sebastian Bach. La causa, el Bachcelona, un
festival de mfisica clfisica nacido
en 2013y que, s61idamentediscreto, alcanzaya este afio su sEptima
edici6n, creando un imaginario
difilogo entre dos compositores
alemanes:Bach y H/indel.
V~clavLuksrue el director de
la actuaci6n que abri6 el festival
el pasadomattes en el Petit Palau
de la Mflsica, con el mito de H6rcules comoeje. Die Wahldes Herkules BMV213, composici6n de
Bach, y Hercules HWV60, de

Hfindel, el invitado de honor de
esta edici6n, fueron las grandes
protagonistas de la jornada. Daniel Folqufi (alto), AngelaHicks
(soprano), Marti Dofiate (tenor),
BenKazez(baritono), Daniel Tarrida (clavic6mbalo) y Shunsake
Sato (concertino) interpretaron
las piezas musicalesde la velada.
"Conla realizaci6n de este concierto surgi6 la idea de contrapoher los dos genios", explica el director del festival, DanielTarrida.
Asimismo, Metro de Barcelona se ha convertido en auditorio
subterr~tneo con el nuevoproyecto Bach Underground,con distintos mflsicos que acercaron la armoniabarroca de Bacha los usuarios de la estaci6n de Diagonal.
Los documentalesy el cine mudo con mf~sica en directo conti-

Bachcelona
arranc6conBachy H~lndelhablando
de Hdrcules.
nuarfin en la Filmoteca este do- r~ en tumbonas.E1 acto de clausumingoy pondr~nimfigenesal difi- ra ser~ el domingoen la sala Luz
logo entre los dos compositores, de Gas, con el evento Sambach,
incluso representando un encuen- iconoclasta fusi6n del solemneBatro imaginarioentre ellos. Hoyse ch con mtlsica.., brasilefia.
Con propuestas asi, no es de
realizar~ el concierto BachDom~st/c en la Casa Mercatde Santa Ca- extrafiar que Bachcelonahaya siterina, donde el pianista Josep do admitido en el Rema(R~seau
Garcia interpretarS, versiones de Europ~en de Musiques Ancienobras de H~indelque hicieron mfl- he), que acoge los festivales de
sicos comoBrahmso Liszt. Para mflsica antigua mils representatimafianase podr~disfrutar de Ba- vos del continente y de la que forch Noct~mbul, con In~s Moreno man parte el Concertgebouw de
(clavecinista), en el Recinte Mo- Brujas, el Centro MusicalBarroco
dernista de SantPau. Ser~i un con- de Versallesy la Ciudadde la Mflcierto especial:el pflblico se senta- sica de la Filarm6nicade Paris.
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Festivals d’estiu, el planter i les estrelles consagrades

Òpera ‘made in Catalonia’
Peralada aplaudeix la versió de Magrané dels amors de Tirant i Carmesina
sexual, i entre la parella i la Vidua
Reposada, que no fa sinó boicotejar-la moguda pel desig carnal que
sent per Tirant.
La soprano Isabella Gaudí i el
baríton Josep Ramon Olivé donen
vida amb afany i barra als amants,
mentre la mezzo Anna Alàs es reparteixelspapersquecompletenel
trio, transformant-se com si fossin

el yin i el yang. I amb ells, un conjunt de sis instruments dirigits per
FrancescPrat,queconeixbélamúsica de Magrané.
“Vaig pensar a escriure per a un
conjunt que tingués aquest aire,
que tot i ser instruments moderns,
suggerís més aviat un consort, un
grup d’acompanyament. Hi ha així
una arpa que sona com una tiorba,

una flauta per als moments simbòlics i un quartet de corda amb
escriptura refinada”, explica Magrané, el compositor de moda que
la pròxima temporada serà resident al Palau de la Música.
Els aplaudiments no cessaven
ahir a la nit al claustre del Carme,
comtampocnocessaranquanalfebrer arribi al Foyer del Liceu.

Els assistents al Festival Castell de
Peralada gasten de mitjana 330 euros

i en hostaleria puja als 71 euros.
Entre el públic, que el 2018 va
superar els 26.500 espectadors,
incloent-hi activitats paral·leles,
té un pes important l’estranger.
Segonselfestival,el22%ésestranger, xifra que s’incrementa fins al
30% en propostes de lírica. I encara és més gran quan el festival programa òpera i lírica en dies consecutius. El director del festival, Oriol Aguilà, explica que quan això
passa “gairebé la meitat del públic
procedeix de fora de Catalunya”.
Una altra de les dades que analitza l’estudi de Deloitte és el retorn fiscal per cada euro de subvenció pública rebuda. Els ajuts
públics sols representen un 6% del
pressupost del certamen. L’estudi

fixaquepercadaeuropúblicesgeneren 4,37 euros de retorn fiscal.
En total, 1,54 milions d’euros en
retorns fiscals en concepte d’impostos a l’Estat. Els responsables
del certamen destaquen la importància del mecenatge privat del
festival, ja que un 60% del pressupost procedeix del patrocini.
Un 45% l’aporta la Fundació Castell de Peralada i el 15% restant, els
copatrocinadors. La resta procedeix de la venda d’entrades.
Aquest estudi és el segon que fa
Deloittesobrel’impacte econòmic
del festival. El 2012 el va estimar
un 16% inferior a l’actual, amb un
19% menys de creació d’ocupació.
El retorn fiscal ha estat ara un 16%
superior.

ESCENARIS
Maricel Chavarría
Peralada

Hi ha un moment en cada edició
del Festival Castell de Peralada en
què, per impossible que sembli,
l’excitació del públic sobrepassa
gairebé la dels mateixos artistes.
Succeeix durant l’estrena d’una
òpera de nova creació –i factura
catalana–, esdeveniment que s’ha
convertit en una constant en el certamen empordanès, que dona un
globus d’oxigen al gènere i garanteix la seva renovació a Catalunya.
Ahir a la nit aquesta febre operística es vivia per Diàlegs de Tirant
i Carmesina, una aventura creativa
del jove compositor Joan Magrané
i del dramaturg Marc Rosich –que
ha fet l’extracte del Tirant lo
blanc de Joanot Martorell i que sig-

Medievalisme i
modernitat conviuen
a la partitura, les veus,
el llibret de Rosich i el
muntatge de Plensa
na també la direcció escènica–,
amb la participació especial de l’artista visual Jaume Plensa en qualitat d’escenògraf.
L’ambient era d’eufòria al claustre de l’església del Carme de Peralada. Un lloc que es converteix en
màgic quan serveix de marc incomparable a aquelles obres de
butxaca que produeix Òpera de
Butxaca i Nova Creació, en aquesta
ocasió juntament amb Peralada i el
Liceu. Muntatges de vegades rebels i avantguardistes, encara que
el d’ahir va ser senzillament alquímic.
Música, text, interpretació i escenografia anaven a l’uníson bus-

SÍLVIA OLLER
Girona

Els assistents al Festival de Peralada gasten de mitjana uns 330 euros, entrades a part. La xifra és encara més alta entre els espectadors
atrets per les propostes de lírica,
un dels segells distintius del certamen. En aquests casos, inverteixen uns 443 euros per persona
en allotjament, transport o menjar. Són algunes de les conclusions

cant un efecte de modernitat en la
lectura d’una obra medieval. Perquè si bé Joan Magrané (Reus,
1988) embogeix amb els aires de
madrigal, les seves eines compositives són totalment contemporànies, i així les defensa. I el mateix passa amb el llibret de Rosich, que se
cenyeixaltextenvalenciàarcaicde
Martorell però amb una estructura
d’el·lipsi i ruptures narratives –“el
que mana aquí és l’artefacte dramàtic”, diu– que permeten explicar les deu o dotze batalles dialèctiquesquecontél’obraentotjustuna
hora i mitja, i en 80 minuts d’òpera.
I ja no diguem Plensa, que posa
en diàleg amb la pedra del claustre
una instal·lació lluminosa que va
agafant intensitat a mesura que
avança l’obra. Comença en negre i
poc a poc, a tall de metrònom visual, cada cert temps s’encén un nou
neó vermell, creant estructures i
formes fins a arribar al final a formar una paraula –no cal fer espòiler– a tall d’art conceptual.
És la seva manera d’anunciar
l’inexorable pas del temps, aquell
temps perdut en què la parella viu
una insostenible tensió sexual no
resolta per a finalment, després de
consumar-la, morir Tirant de la
manera més banal quan torna de la
guerra –un mal de costat (una
apendicitis)–, quan torna al palau
de Constantinoble.
La idea d’extreure la història
amorosa de Tirant lo blanc per convertir-la en òpera va ser del mateix
Rosich, que venia d’haver treballat
l’obra completa amb Calixto Bieito
fa més d’una dècada. El dramaturg
barceloní s’havia quedat amb les
ganes de treballar més a fons aquell
doble trio que sorgeix entre la
parella i la cortesana Plaerdemavida, que encoratja la seva relació
En augment
La soprano Gaudí,
el baríton Olivé i
la mezzo Alàs en
el muntatge amb

neons de Jaume
Plensa que van
incrementant la
seva intensitat
lluminosa

d’un estudi fet per la consultora
Deloitte que estima que el festival
genera un impacte econòmic de
14,1 milions d’euros en el producte
interior brut (PIB) espanyol, dels
quals la gran majoria, 12,9 milions,
es queden a Catalunya.
L’anàlisi, feta a partir d’entrevistes als espectadors durant l’edició de l’any passat (entre el 5 de
juliol i el 17 d’agost), reflecteix
dades interessants sobre el perfil
de públic d’aquest festival espe-

cialitzatenòpera,líricaidansa.Un
públic adult, d’alt poder adquisitiu
i elevat nivell d’estudis, que planifica amb temps la seva visita
i pernocta gairebé dos dies a la zona és el principal perfil de client
d’un festival que ajuda a la creació de 328 llocs de treball, 300
a Catalunya. Gran part d’aquests
llocs es concentren en el sector
de l’hostaleria i la restauració. La
despesa mitjana de l’allotjament
per persona i nit ronda els 87 euros

PAÍS: España
PÁGINAS: 36-37
TARIFA: 26100 €

FRECUENCIA:
Voy tarde, peroDiario
ay qué

#nostalgia con #StrangerO.J.D.:
Things100801
3.
E.G.M.: 559000
@mescriva

ÁREA: 987 CM² - 87%
CULTURA
# t u i t s d e c u l t u ra SECCIÓN:
María Escrivá
Comunicació UPF

Fascinant @huahsu, sobre l’experiència asi
cana. Hi ha “una mena de falta lingüística,
que falta, una manca d’històries que es pod
mateixos on anaven i què significaria senti
@ichaelluo

Michael Luo Editor de ‘New Yorker’

19 Julio, 2019

CANCEL·LACIÓ

Camilla Nylund
posposa el recital
Peralada i la soprano

Camilla Nylund han acordat posposar a l’estiu del
2020 el recital de lieder
que tenien programat per a
aquest 3 d’agost amb el
pianista Helmut Deutsch.
La cantant finlandesa, que
és Eva a la producció dels
Mestres Cantaires de Nuremberg a Bayreuth, s’ha
vist obligada a assumir
també el rol d’Elsa a Lohengrin a causa d’una cancel·lació al festival alemany.

PERE DURAN / NORD MEDIA

El ‘furer’ porta avui la seva ‘Histoi

Àlex Ollé, d
MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

F

a anys que Àlex Ollé
(Barcelona, 1960) va
deixar de destruir cotxes a cops de martell,
com passava en alguna
performance de La Fura dels Baus,
i es va aficionar a dirigir muntatges
operístics a notoris escenaris del
món. El reconegut director d’escenacatalàs’haespecialitzataraen
sacsejar el públic amb estratègies
lògicament més refinades, encara
queigualmentdisruptives.Unacosa que ha fet amb L’Histoire du Soldat, la peça teatral amb música de
Stravinski amb què ha tornat a posar un peu al teatre de text. Aquest
va ser un encàrrec que arribava de
Lausana, Lió i Montpeller en ocasió del centenari de la peça, del
1918. I el resultat és un muntatge
que va meravellar la crítica i que
avui es veurà a Peralada en rigorosa estrena espanyola.
Paral·lelament, aquest director
artísticdeLaFurahaestatl’escollit
per donar el tret de sortida a l’olimpíada Cultural de Tòquio 2020. El
mestre japonès Kazushi Ono, titular de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC), que ha estat nomenat al seu
torn director de l’Òpera de Tòquio,
llueix aquests dies el talent català
allà, al seu lloc d’origen. Tant l’orquestra com Ollé s’han encarregat
de donar cos a una nova producció
de Turandot que ja ha vist la llum al
Bunka Kaikan de Tòquio i ahir es
va instal·lar al New National Theatredelacapitaljaponesa,ambtotes
les localitat esgotades i reaccions
explosives per part del públic. Fins
a 22.000 espectadors veuran
aquesta òpera,queviatjaràtambéa
Otsu i Sapporo.
“Està sent un gran èxit, amb la
gent aplaudint durant deu minuts
al final de l’òpera, una cosa que ens
diuen que al Japó no succeeix mai
perquè és un públic més fred”, assegura al telèfon Ollé. La seva Turandot, explica, posa èmfasi en el
trauma intergeneracional que viu
la princesa de gel, en haver estat la
seva besàvia violada per un estran-

Assaig ahir de

ger. De manera
l’estil Núria Esp
va reinaugurar e
l’incendi amb u
Puccini en el qu
s’acaba suïcidan
Però tornem
d’Histoire du So
Stravinski va es

Kazushi O
el creador
els músics
l’olimpíada
de la capit

exili suís, el 191
Gran Guerra i ju
vics van fer-se a
país. El compos
que es trobaven
van tenir la ide
teatre ambulan
tes poblacions le
I així va ser co
ta faula faustian

1 Agosto, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 87189

TARIFA: 18335 €

E.G.M.: 527000

ÁREA: 494 CM² - 95%

SECCIÓN: MAGAZINE
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