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La Simf )nica i els immortals del cinema
La Far ndula acull aquest divendresel concert, I’endem&del Palau de la Mdsica
L’exit del programa
,,JohnWilliamsi els
immortalsdel cinema.
ha motivat que
I’OrquestraSimf6nica
del Valtesel torni a
oferir aquestdivendres
dia 2 a La Far)ndula
(21h.), sotala direcci5
de RubenGimeno
ALBERTFERRERFLAMARICH
El concertintercalar& la projecci6 de films comStar Wars,
La Ilista de Schindler, La missi6, Pulp Fiction, Chicago,Instint b&sic, El patriota o Parc
Jurassic ambla interpretaci5
de la seva bandasonora musical, degudesa figures tot~miques comJohn Williams, Ennio
Morriconei Jerry Goldsmith.
Es tracta d’una proposta
que ajuda a amplificar I’efecte
evocador de les mdsiques i
les aventuresdels seus personatges. Especialment perque
dues veus carismatiques del
doblatge, comsSn els actors
Salvador Vidal i Merc# Montal&, conduiran la vetllada.
Ells hart esdevingut els alter
ego dels populars actors de
Hollywoodcorn John Travolta,
Uma Thurman, Mel Gibson,
Catherine Zeta-Jones,Michelle
Pfeiffer, HarrisonFord, Sharon
Stone o Liam Neeson.

ESTEVEBARNOLA

RubenGimeno
torna a dirigir I’OSV, corn va fer arnb La Novena
de Beethoven
el juny passat

tant la seva Silence of Anatolia, aixi comel Concertper a
piano ndm. 23 de Mozart. sota
la batuta de RubenGimenoel
4 de febrer.
Per la seva band& James
Ross,director titular de la Sire
fbnica a partir del setembre
de12017,dirigir& dos concerts
aquesta temporada.
El primer s’oferir,~ el 25 de
marq arab el ,,Concert per a
piano de Chopin,, i Ivan Martin coma solista, I’Stabat
Mater de Salvador Brotons
(compositor convidat de la
temporada 2016 17 del Palau
de la Mdsica) ambel Cor de
Noies de I’Orfe6 Catal~ i FARSinNOVACor de Cambra. El
segon concert que dirigir~
Ross, el 25 de maig, titular
,,Pompabritanica,,, ser~ una
selecci6 d’obres del compositor angles EdwardElgar, de
Bruchi Haydn.

Puccini, Setmana Santa
La Missa de GlOria de Puccini
ser& I’obra religiosa escollida
enguany,el 8 d’abril, dins la
gira pel territori queXavierPuig
i I’orquestra oferint acompanyats per diferents cors.
Aquest concert s’inscrivia
D’aquesta manerala Simf6dins el Festival de MdsicaPolonica recorrera poblacions on
nesa i va comptar amblesTres
habitualment no es programa
un cicle estable de mLisica
classic&
Per varietat de repertori, per
Solistes internacionals
I’estructuraci~ dels programes
Sobreel paper ~s
El cicle es completa ambla
i les seves tematiques, per
la temporada mes
col.laboraci6 de figures nacidiversitat i qualitat de m~sics
Tamb6per Catalunya
engrescadoradels
onals i internacionals, ambla
convidats i per I’aposta global
L’OSVrealitzar~ aquest provoluntat de continuar experide la temporada pot assegudarrers
deu
anys
jecte en diferents indrets de
mentanten formats: I’oboista
rar-se que, sobre el paper, es
Catalunya, apropant d’aquesta
Lucas Macras dirigir&
la
la temporada rues engrescamanerala mdsica de cinema a
obres en estil antic i Can#ons Quarta simfonia de Txaikovski dora dels darrers deu anys. Un
tots els pdblics de Barcelona Ambmolt cinema
de la princesa d’un conte de (11 de marg); el concert .El
fet que confirmaI’ascens en la
(on haur&actuat el dia anterior Enaquestambit oferir~ EIs plafades, dels compositors polopiano de Fazil Say,, comptara gesti~ de la formaci~ sabadeal Palau de la Mdsica Catanetes i Star Trekel 21 de gener nesos Henry Gorecki i Karol
ambel pianista turc interpreIlenca ¯
lana), Girona (22 de desem- arab la col.laboraci6 del Cor Szymanowski,
respectiva
...................................................................................................
bre a I’Auditori), Terrassa(10 de Noies de I’Orfe5 Catala en ment, ambla participaci~ de
~~.
,1, ~"--~ ":_.
de febrer al CentreCultural)
I’obra de Hoist i Lydia Kavina, la soprano tambe polonesa
Manresa(11 de febrer al Tea- Un programa impactant, amb Iwona Sobotka.
tre Kursaal).
certa dosi de psicod~lia i
Wctor Pablo P~rez tornara
ambuna solista convidada de a dirigir la formaci5en el proTemperadaal Palau
luxe, Lydia Kavina, una de les
grama .La Novena de Beet
Pel quefa al Palau de la Mdsica millors solistes de theremin hoven,, el 22 d’abril,
que
Catalana, la temporada de i deixebla de Leon Theremin, I’orquestra pret~n oferir anuconcerts de la Simf~nica del
inventor d’aquestsingular ins- alment fins al bicentenari de
Vall~s es va inaugurar a finals
trument
I’estrena, I’any 2024.
de setembre. Ho va fer compUna altra
proposta en
rant ambla coproducci~ de la
aquestalinia clausura la tem- Mestisatge musical
Fundaci~ Orfe6 Catal~-Palau
porada el 3 de juny amb,,La
Cal destacar tamb~la particide la MOsica Catalana, que bella dorment + Vertigo,, i
paci6 per quart any consecutiu
enguany continua apostant
PedroAlcalde a la batuta. I~s en el Voll DatumFestival Interper aproparla mL~sicacl~ssica un del$ grans programestem~- nacional de Jazz de Barcelona
a nous pOblics i innovar en tics i connectar& el Liebesel passat dia 19 de novembre
formats esc~nics. Les xifres
tod (de Tristan und Isolde) de arab el programa .Michael
avalen el projecte artistic:
Wagner
i la Suite de Vertigo de Feinstein canta Sinatra,,, Va
la darrera temporada e$ va
Bernard Herrmann.
set un concert inedit en que
assolir el record de 18.218
Una de les cites mes des- el ’crooner’ nord-americaMicassistents, ambuna mitjana
de 1401 espectadors per concert. ~s a dir, unaocupaci6del
70%exhaurint les entrades en
dues ocasions.
AI Ilarg d’aquesta temporada 2016-17 al Palau de la
Mtisica I’OSV haur~ presentat dotze concerts mes un
d’extraordinari. El repertori
inclour~ obres del c&nonsireionic al costat d’obres simf6nico-corals, en col-laboraci6
amb formacions corals del
territori i festivals consolidats
del pals. Igualment mantindr~ I’exploraci6 de mOsicade
cinema en una Ifnia encetada
les darreres temporades,

tacades va incloure la Quarta
simfonia de Mahler el passat
15 d’octubre, sota la direcci6
de Victor PabloP~rez,principal
director convidat de la forma-

hael Feinstein debutavaa
tat espanyol cantant estandards de Frank Sinatra.
Tampoc
faltar~ el tradicional
,,Festival de valsos i danses,,,
el proper 17 de desembrecondu’it aquestavegadapel director d’orquestra nord-america
fincat a CatalunyaArthur Post.
Hi participara de la soprano
catalana Sara Blanch.

ELI{ 80
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MÚSICA

Alexandra Soumm i la
passió de Txaikovski
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Quan la violinista francesa Alexandra Soumm actuï aquest diumenge
al Palau de la Música, haurà passat
deu dies treballant amb l’Orquestra
Camera Musicae. És gairebé un luxe, perquè habitualment un solista
comparteix com a molt tres o quatre
dies amb una orquestra quan hi
col·labora. “Passar tants dies junts
ens ha permès fer força assajos, però també és important la relació humana que s’estableix”, explica el director de l’Orquestra Camera Musicae, Tomàs Grau.
El propòsit inicial era inaugurar
la nova temporada de la formació
tarragonina amb tres concerts simfònics: el que van fer dimarts al Teatre Fortuny de Reus, el que faran
dissabte al Teatre de Tarragona i el
de diumenge al Palau de la Música.

Tanmateix, la mateixa Soumm va
proposar ampliar l’agenda amb un
concert de cambra al Museu de Lleida avui, en què interpretaran l’Octet
de Schubert. De fet, la idea va ser de
Soumm. “Normalment quan proposes coses així et diuen que no, perquè tot costa diners, però en aquest
cas em van dir que sí”, diu la violinista, nascuda el 1989 i considerada
per la crítica francesa com una de
les artistes amb més projecció de la
seva generació. “Tenir algú del seu
nivell per inaugurar la temporada és
fantàstic, i a sobre poder fer música de cambra”, assegura Grau.
Monogràfic per obrir temporada

El programa simfònic que han triat
el conformen dues obres de Txaikovski: el Concert per a violí i orquestra, op. 35 i la Simfonia núm. 5,
op. 64. “Ho vam decidir així perquè
Txaikovski li va molt bé a l’orquestra i perquè començar temporada

amb obres amb les quals ens sentim
molt segurs ens permet explorar al
màxim les nostres virtuts”, diu
Grau. Pel que fa al concert, Soumm,
que va començar a tocar amb 5 anys
i va debutar amb set, se sent molt
còmoda amb “una música tan apassionada i intensa” com la de Txai-
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La violinista
Alexandra
Soumm.
BALAZS BOROCZ / COLUMBIA

kovski. “Té un nivell d’intensitat
molt gran, i és molt nostàlgic i melancòlic, com jo. M’agrada especialment el segon moviment, quan el
violí dialoga amb els metalls i els
clarinets”, explica Soumm, una artista avesada al repertori romàntic
i també a compositors com Xostakóvitx i Prokófiev. “I estic ampliant el repertori explorant la música barroca i la del renaixement, i
també la de Bartók, Britten i Stravinski”, informa. A més, ha treballat amb el compositor Christoph
Ehrenfellner.
Soumm, que considera que “l’art
per l’art no existeix”, té un vessant
social molt remarcable. És padrina
a França del sistema creat pel músic veneçolà José Antonio Abreu, i
ella mateixa va fundar l’ONG Esperanz’Arts, l’objectiu de la qual és
portar la música a les escoles, els
hospitals i les presons. En aquest
sentit, Soumm admira la feina de
Jordi Savall. “Per a mi és un músic
extraordinari, un gran investigador
musical i amb un gran compromís
social”, diu abans d’elogiar el fet
que un músic de la categoria de Savall anés a tocar a Calais amb i per
als refugiats.e
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La Locomotora Negra
porta els colossos del
swing al Festival de Jazz
El concert de la big band catalana
homenatjarà el periodista Albert Mallofré
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El ja gairebé tradicional concert
que fa anys que La Locomotora
Negra ofereix al Voll-Damm Festival de Jazz i que avui tornarà a
congregar la seva afició fidel al
Palau de la Música (21 h) tindrà
aquesta vegada el que l’organització anomena “colossos del
swing” com a sucosa matèria primera musical.
Però aquest any hi haurà un altre protagonista d’una vetllada
que es presumeix substanciosa
en la persona del periodista musical Albert Mallofré. Pioner de la
informació periodística musical,

La formació repassarà
cronològicament
alguns dels capítols
més importants
de la historia del jazz
qui va ser redactor de La Vanguardia rebrà als 91 anys el particular homenatge del Festival de
Jazz de què va ser testimoni privilegiat des que es va fundar.
Content, ahir el fraternal company deia amb una ironia innocent sobre la iniciativa del festival: “Són uns amics que m’han re-
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cordat i s’han entossudit en això.
I, esclar, no es tracta que els faci
un lleig”.
L’homenatge-record el rebrà a
través de la formació que lidera el
trompetista Ricard Gili, una de
les big bands més populars de
l’escena nacional i de què Mallofré assegura “que, de totes les orquestres europees del tipus de La
Locomotora,aquesta és la que,
sense cap mena dubte, té més autoexigència i sap resoldre els seus
reptes amb els resultats més satisfactoris. A més a més, aborden
repertoris exigents i se’n surten
bastant bé”.
Aquesta vegada la big band repassarà de la manera més cronològica possible peces emblemàtiques de figures del ritme i
del swing al llarg del temps,
començant per la primera escena
de Nova Orleans (King Oliver,
Jelly Roll Morton, Louis
Armstrong) i fins a Quincy Jones,
per exemple.
“A Albert Mallofré el vaig conèixer per primera vegada en
unes audicions de jazz que feia el
meu pare a casa, el 1964”, recorda
Gili, “i també a les audicions a la
botiga Sonor, de Via Augusta. A
part d’això, el seu suport durant
molts anys al Hot Club de Barcelona no va tenir preu”.
VENDA D’ENTRADES A
Entradasdevanguardia.com
15% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

Jorge Valdano i Jua

Riure
EL MIRADOR
Víctor-M. Amela

No vaig conèixer Rob
narrosa, historietista
argentí (Rosario, 1
periodista gràfic i con
ós, i ahir a la nit em va
que m’hauria encanta
asseure’m a la seva “
galantes” del bar El C
barri de Rosario, per p
xe, d’amistat, de polít
bol, el que li agradava
Ho vaig notar sen
nyors Serrat, Valda
(poeta), Kern (peri
Benedito, Puerta (am
Sanz (cònsol) i Pisa
dor), convocats al c
gentí de Barcelona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 9570

TARIFA: 1040 €

E.G.M.: 103000

ÁREA: 224 CM² - 40%

SECCIÓN: VIGO

2 Diciembre, 2016

Experiencia sonora Concierto participativo de La Caixa en A Coruña y Vigo

Paul Goodwin dirigió ayer el último ensayo general con orquesta y coros en el Palacio de la Ópera coruñés. PACO RODRÍGUEZ

Alguien canta Händel al lado de tu butaca
370 coralistas de
Vigo y A Coruña
cantan «El Mesías»
con la Sinfónica de
Galicia dirigida por
Paul Goodwin
BEGOÑA R. SOTELINO

Un total de 370 cantantes aﬁcionados vivirán y harán vivir al público del Palacio de
la Ópera de A Coruña (hoy a
las 20.30 horas) y al del Auditorio Mar de Vigo (mañana, sábado, a las 19.30 horas), una experiencia única.
Los vocalistas han sido seleccionados en formaciones corales de ambas localidades y
el motivo es que han resultado elegidos para formar parte del primer concierto participativo que La Caixa celebra
en sendas urbes, aunque lleva organizando estos espectaculares eventos musicales
desde 1995. En este caso, A
Coruña y Vigo empiezan con
una composición de lujo: El
Mesías, de Händel a cargo de
la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo
la dirección del prestigioso
maestro inglés Paul Goodwin
y además, las voces solistas
de Malin Christensson, soprano; Robin Blaze, contrate-

nor; Timothy Robinson, tenor;
y Mark Stone, bajo.
El trabajo individual de las
agrupaciones corales comenzó antes del verano con sus
propios directores, ya partitura en mano. El inicio de los
ensayos conjuntos (divididos
en dos grandes grupos en cada ciudad y coordinados por
directores especializados en
la preparación de El Mesías
participativo en otras localidades, arrancó el 29 de octubre. En total han sido seis
ensayos en un intenso trabajo de preparación para alcanzar los objetivos marcados
por Goodwin en esta emotiva
celebración que ayer vivió el
gran ensayo general «el único con todos actores ya en
su lugar», cuenta Nuria Oller,
responsable del programa de
música de la obra social La
Caixa. La encargada de este
apartado explica que el proceso comenzó, primero, contactando con las diferentes
federaciones corales y ayuntamientos que les proporcionaron el listado de las existentes. «Y los que consideraron que tenían el nivel, el
tiempo y las ganas de preparar esa obra, han podido entrar. Son los propios directores de los coros los que valoran si es demasiado difícil
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para ellos o si están dispuestos a hacer ese esfuerzo; no
olvidemos que El Mesías es
una obra de cierta complejidad que necesita su tiempo
de preparación y a algunos
les habrá costado más que
a otros», indica.
Lo curioso de esa experiencia es que los cantantes de
los coros actúan desde las
zonas de butacas donde se
sienta el público, con lo cual
los espectadores van a estar completamente rodeados de música. Con eso se
rompe la barrera tradicional
entre el escenario y la sala
porque realmente la música ﬂuye por todas partes»,
maniﬁesta Nuria Oller, que
asegura que realmente impresiona de forma especial
por el volumen de voces y la
emoción que circula teniendo, además, la oportunidad
de hacer realidad el sueño
de cantar una obra de referencia clásica en un entorno
profesional.
La experta señala que los
fragmentos corales más
complicados y de especial diﬁcultad los hace solo el coro
del escenario y eso ampliﬁca mucho más los matices.
La historia de los conciertos participativos se inició en
Barcelona hace 21 años y se

ha ido ampliando por todo el
país. «Este año están cantando El Mesías 3.500 personas
en once producciones repartidas por toda España, todas
ellas en un marco especial,
como puede ser el Teatro de
la Maestranza en Sevilla, el
Auditorio Nacional de Madrid
o el Palau de la Música de la
ciudad condal. Las entradas
para el concierto de A Coruña
están agotadas, pero para el
de Vigo aún quedan algunas
localidades disponibles a la
venta a través de Ataquilla.
Los coros
Los coros elegidos son la
Agrupación Coral San Pedro de Domaio, Coral Alborada de la Asociación de Vecinos de Cabral, Coral Polifónica Centro Social Sagrada
Familia de A Coruña, Polifónica de la AVCR San Mamede
de Zamáns, Coral Polifónica
de la SCD Atlántida de Matamá, Coral Polifónica del Sporting Club Casino de A Coruña, Polifónica Santa María de
Cambre, Coro Adayeus de A
Coruña, Coro Alegre Intermezzo de Pontedeume, Coro de ACOPOVI de Vigo, Coro
de Cámara Rías Baixas de Vigo, Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia y Coro
Vocalisse de A Coruña.
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Madrid ens roba?
JOSEP BALLBÈ
I URRIT

E

LS Estats Units d’Amèrica estan
dividits. L’elecció del polèmic
Donald Trump com a president
ha encabritat gairebé tothom.
D’alguna manera, ací, al principat, també ho
estem. Portem cinc/sis anys on l’escletxa sobiranista ha obert esvorancs. La culpa i/o la
responsabilitat no la vol ningú. Jo crec, però,
que s’ha de repartir fifty-fifty. Tot no pot passar pel sedàs d’una Constitució no actualitzada i la daga del Constitucional. Tampoc no hi
ha dret a adjudicar-ho tot a la cantarella que
he triat de títol. Sembla que la solució és prou
fàcil: asseure’s ambdues parts i parlar. Civilitzadament. Peti qui peti.
Ara que ha acabat la interinitat del govern
central potser canviarà quelcom. En Rajoy ha
decidit que el nostre principal interlocutor ja
no sigui en Cristóbal Montoro. Ens les haurem de veure amb la nova responsable del Ministeri d’Administració Territorial: la no menys
famosa Soraya Sáenz de Santamaría. Coneixent-ne els antecedents familiars, no sóc gaire optimista. Si més no perquè, massa sovint,
“els testos s’assemblen a les olles”. En aquest
punt, no puc deixar de pensar en el seu pare
(militar que fou director de la Guàrdia Civil,

amb taques a l’expedient encara no del tot
aclarides a hores d’ara).
En la vessant catalana, penso que el pes de
la negociació recaurà a lloms del president
Puigdemont. Consta que va telefonar al president Rajoy, després de la investidura. Un gest
protocol·lari tardà que no garanteix un avenç
significatiu en l’atzucac de la política de casa
nostra. Sobretot per la posició minsa de la nova
Convergència, al Parlament. Lligats -de mans
i peus- pels deu diputats cupaires. Dos estils
massa contraposats.
En tot cas, algunes notícies dels mitjans de
premsa no ajuden gaire en la línia del que comento. Un llunyà vint-i-quatre de febrer de
2005, l’expresident Maragall obria la capsa dels

La constant
judicialització
de les
institucions
democràtiques
no fa altra cosa
que emmerdar
la troca
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trons. Qui no recorda la seva frase lapidària
“vostès tenen un problema, que es diu tres per
cent”? Darrerament, sembla que el run-run
pren nova embranzida. Cada dia que passa
surten serrells d’aquell possible affaire. Sense
anar gaire lluny, podríem citar -entre d’altresels qüestionaris del Palau de la Música, Teyco,
Copisa, Sumarroca, tot el referit al clan Pujol,
etcètera. La llista sembla prou llarga. No crec
pas que tot plegat ajudi -gens ni mica- en la
direcció d’una proposta ben consensuada.
Mentrestant, jo afegiria dos fets prou clars
dins d’aquest embolat: les quinze seus de l’antiga Convergència segueixen embargades, i alguns podrien interpretar la reconversió de CiU
versus PDC com una cortina de fum. Si més
no per derivar l’atenció generalitzada cap a altres verals.
És cert que una constant judicialització de
les institucions democràtiques del principat
no fa altra cosa que emmerdar la troca. Podríem citar els problemes judicials de la presidenta Forcadell, del diputat Homs, l’alcaldessa de Berga o alguns regidors (com ara a Vic i
Badalona). Però, si estirem cada cop més fort,
ja es veu que anem tenint sempre les de perdre.
Algú ha de començar a desembolicar el cabdell. D’això, els catalans en sabem un pou.
D’altra, si no, on queda la famosa carta de presentació del seny català? Dividir no és sumar.
Més aviat anem en sentit contrari.
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Un profesor del IES Jaume I
de Ontinyent gana un primer
premio nacional de educación
 Bernat Escalera ha sido

distinguido por un proyecto
de habilidades sociales en la
búsqueda de empleo
LEVANTE-EMV ONTINYENT

El IES Jaume I de Ontinyent ha
vuelto a situarse entre los mejores
centros educativos. En este caso,
el reconocimiento es al docente
Bernat Escalera Martínez, profesor de Formació i Orientació Laboral (FOL) del instituto, que ha
recibido el primer premio de los
Premios Nacionales Educaweb de
orientación académica y profe-

sional. Escalera ha sido distinguido por el proyecto Networking y
Habilidades Sociales en la Orientación y la búsqueda de empleo, y
el pasado  de noviembre recibió el premio en un acto celebrado en el Palau de la Música de Barcelona.
El profesor del IES Jaume I ha
sido distinguido con el primer
premio en la categoría B, destinada a proyectos presentados por
profesionales. El trabajo de Escalera, Networking y habilidades en
la orientación profesional y la búsqueda de trabajo, persigue mejorar la inserción laboral del alumnado. Se trabajan cinco puntos
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El profesor Bernat Escalera recogiendo el premio. LEVANTE-EMV

principales: autoconocimiento,
habilidades sociales, networking,
currículum vitae y entrevista de
trabajo. Siguiendo el marco teórico del constructivismo y la metodología del Aprendizaje basado
en Proyectos, el alumnado de FP

elabora un portfolio titulado «Mi
proyecto de Orientación».
A la convocatoria nacional, que
celebra la novena edición, se presentaron  proyectos y el acto de
entrega contó con la asistencia de
más de  personas.

