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El Trío de Barcelona se reencuentra
en el Palau en un único concierto
∑ La formación marcó
un hito en el
panorama musical
de los 80 en España
PEP GORGORI
BARCELONA

«Es un honor, máxime en un país donde la actividad camerística es extremadamente parca, contar con un conjunto como éste. El Trío de Barcelona, formado por tres solistas de gran
categoría —los hermanos Gerard y
Lluis Claret, junto al pianista Albert
Giménez Attenelle— es mucho más
que la suma de tres brillantes individualidades: es un verdadero conjunto de cámara, perfectamente compenetrado, en el que el trabajo continuado, la actividad regular, resultan
evidentes en todo momento». Esto
escribía Álvaro Marías en este mismo diario, en una fecha tan lejana
como el primero de marzo de 1993.
Esta noche, en el Petit Palau de la Música Catalana, los hermanos Claret
celebran medio siglo de actividad concertística reuniendo una vez más esta
formación, de manera excepcional.
Para la ocasión han desempolvado el
trío «Archiduque» de Beethoven y el
primer trío de Mendelssohn, dos obras
que fueron emblemáticas del repertorio de esta formación. «Nos sentimos un poco como los Rolling Stones», bromea el violinista Gerard Claret. Es una «mezcla de sensaciones,
uniendo lo que era el trío antes y lo
que cada uno de nosotros hemos ido
añadiendo por separado», opina Lluís
Claret, que añade: «Habrá un pósito,
pero somos un trío diferente».

Mozart, Beethoven y Brahms
El Trío de Barcelona dejó huella en un
momento en el que el panorama de la
música clásica en España era prácticamente desértico, en especial en el
campo de la música de cámara. Estuvo en activo entre 1981 y 1994 y, entre
las obras de muchos otros autores,
abordaron las integrales de Mozart,
Beethoven i Brahms. Para Gerard, «el
panorama ha cambiado en cantidad y
en calidad» por lo que respecta a los
grupos de cámara, que no solamente
han proliferado en España sino que algunos están obteniendo un más que
notable prestigio internacional. «Ahora estamos al nivel de los países europeos», añade.
Fruto de la actividad del Trío de Barcelona surgieron otros proyectos relacionados, como la Escuela de Música
de Barcelona, a la que Albert Attenelle sigue aún hoy estrechamente vinculado. «Fue la primera escuela de Barcelona a la que acudían expresamente alumnos de fuera para estudiar en
ella», rememora. Recordando el mo-

El pergamino recuperad

Del siglo XIV

El Trío Barcelona, en una imagen promocional
mento en el que dejaron de tocar los
tres juntos, Lluís explica: «Dejamos de
tocar como trío porque los compromisos profesionales de cada uno de nosotros nos impedían mantener el nivel de actividad que requiere, y con ello

EVA GUILLAMET

habría bajado la calidad de las interpretaciones». Así se puso fin a una etapa de sus vidas y de alguna manera
también de la de muchos melómanos
que hoy podrán recordar viejos tiempos en el Palau de la Música Catalana.

Portugal se inc
de un pergamin
a la venta por 7
euros en intern
ABC LISBOA

La Policía Judicial portugu
incautado en Oporto de un
no del siglo XIV que, a prin
mes, apareció en un portal
por internet, según inform
comunicado citado por Efe.
rio puso a la venta el perga
750 euros en la web de anu
sificados OLX y el docume
la atención del Archivo Na
la Torre de Tombo, que lo
comprar y reivindicó que
tar bajo la tutela del Estad
«importancia y valor ines
Esto hizo que la Policía Judi
ra una investigación que cul
la incautación del pergam
El documento es uno d
que se emitieron, en enero
para oficializar la entrega
llo de Lisboa al conde de B
João Afonso Telo, herman
nor Teles, la esposa del ent
de Portugal, Fernando I. En
mino estaba transcrita una
monarca dirigida al alcald
tillo, Martim Afonso Vale
que le otorgaba el poder de
la fortaleza en su nombre
la infanta Beatriz. Fernan
ció en octubre de ese mism
herederos varones, circunst
provocó una guerra civil en
no de Portugal y la Corona
lla para lograr el trono, que
con victoria lusa en 1385.
En el Archivo Nacional s
ban los documentos de la
tración regia, de la Casa Rea
tituciones o particulares q
dían, por lo que, según l
Judicial, le corresponde a e
nismo la conservación del
no, que ahora será objeto d
para comprobar su auten
posteriormente, se entreg
chivo de Torre de Tombo.
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Memorable Iván Martín
CRÒNICA El pianista canari va tornar al Palau amb Mozart i Chopin
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

Més que gratificant va resultar la tornada al Palau de la Música del canari
Iván Martín, un pianista que continua creixent com a artista, ara fins i
tot amb incursions en la direcció orquestral. Lluny de l’àmbit simfònic,
Martín va oferir un recital amb genuïna vocació pianística, amb un programa centrat en dues pedres angulars
del repertori com són Mozart i Chopin, compositors que també es guanyaven la vida com a pianistes.
Amb el geni de Salzburg es va
obrir l’actuació, primer amb la Fantasia en re menor, KV 397 –set minuts
de bellesa accentuada amb desca-

rats accents romàntics que van arribar a emocionar– seguida de la Sonata núm. 13 en si bemoll major, KV 333. Si
el seu allegro va resultar totalment
contrastant per l’esperit clàssic amb
què va ser interpretat, sempre elegant de fraseig i amb tècnica virtuosa i sensible, el seu andante va ser
molt mesurat, idealment juxtaposat
amb un rondeau executat a velocitat
de vertigen i subratllant fins i tot els
tocs d’humor.
EN ORDRE CRONOLÒGIC / Chopin és
sinònim de piano en totes les seves
variants, aquí exemplificat amb les
seves quatre balades executades en
ordre cronològic de composició (en-

tre el 1831 i el 1842), detall que va
permetre veure l’evolució d’aquesta
forma en el romàntic teclat chopinià. En la interpretació de Martín es
va poder apreciar tota la profunditat
de la Núm. 1 en sol menor, Op. 23, amb
un llarg que va ser tot expressió i ritme intern; a la Balada núm. 2 en fa major, Op. 38 va destacar aquest presto con
fuoco carregat de caires dramàtics i
virtuosisme; l’allegretto de la Núm. 3 en
la bemoll major, Op. 47 va resultar enterament brillant, i va acabar amb la
complexa Balada Núm. 4 en fa menor,
Op. 52, amb un Martín que degustava
cada nota i cada compàs d’aquesta
obra mestra, sempre amb un cert aire líric ficat al cos. Memorable. H
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Els Amics de les Arts vesteixen el seu repertori en clau orquestral avui al Palau de la Música

E

A
d

Simfònics per una nit
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

N

P

lat fort i un punt insòlit del Festival Internacional de Jazz de
Barcelona el que
aquesta nit proposen
Els Amics de les Arts, amb un repàs en clau simfònica per algunes
de les peces més conegudes del
seu repertori (Palau de la Música,
21 hores). Serà una vetllada que,
a més a més, estarà marcada pel
fet que serà l’última que Eduard
Costa oferirà com a membre
del grup.
El germen d’aquest Symphonic
project es troba a l’últim àlbum
del quartet català, Un estrany poder, que conté el tema El vent tallant: “El vam gravar amb l’OBC i
va ser la nostra primera experiència de barrejar-nos amb el so
simfònic”, recorda Dani Alegret,
pianista i compositor del grup.
Responsable últim dels nous arranjaments per a aquest projecte,
Alegret afegeix: “El resultat en
aquella cançó va ser excepcional,
ens va enamorar, i des d’aquell
dia ens vam comprometre que
abans d’acabar aquesta gira faríem aquest projecte”. El primer
va ser que cadascun dels membres del grup (també el baixista
Pol Cruells i el bateria Ramon
Aragall, que fa anys que els acompanyen) dugués a terme la seva
selecció de cançons preferides
del repertori de la banda, i a
partir d’allà Alegret els va afegir
el vestuari simfònic.
Sobre el resultat d’aquesta selecció interna de cançons –liderada per El seu gran hit, de l’últim
àlbum, i Louisiana– s’ha construït

L
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R

MANÉ ESPINOSA

Joan Enric Barceló, Dani Alegret, Ferran Piqué i Eduard Costa fotografiats a Barcelona la setmana passada

una setlist que, segons l’opinió
d’Eduard Costa, “sorprendrà bastant l’aficionat perquè la gent no
està habituada a la potència d’una
orquestra simfònica”. El guitarrista Ferran Piqué intueix que “la

Serà l’últim concert
amb Eduard Costa al
grup, que comença una
carrera en solitari amb
nou àlbum l’any que ve
clau és que la gent sap què ve a escoltar però no té ni idea de com
ho escoltarà. L’única pista que
pot tenir, i vaga, és El vent tallant
que dèiem abans”.
L’altra columna vertebral del

Symphonic project és la formació
orquestral que, dirigida per Joan
Martorell (que va ser el que va
gravar en aquest últim àlbum
les cançons El vent tallant i La
llum que no se’n va amb l’OBC),
acompanyarà la banda aquesta
nit. Hi haurà un total de gairebé
45 músics que estaran acompanyats en aquesta vetllada única
pel Cor de Noies del Orfeó Català
i que donaran vida “a unes cançons que guanyen amb aquests
arranjaments orquestrals –opina
Piqué–, perquè són aquelles cançons nostres que normalment
no apareixen a les festes majors.
En general hem escollit les
cançons petites, les més íntimes,
que s’escolten a casa o en solitud,
i que aquí guanyen en textura i
profunditat”.
Quan el projecte es va comen-

çar a esbossar, la marxa d’Eduard
Costa no era ni projecte. “Tot s’ha
desenvolupat aquest any”, diu el
músic. “Serà la meva última participació amb la banda i serà molt
bonic fer-ho així davant el públic.
Jo segueixo el meu camí, i la resta
dels meus companys, el seu; no hi
ha més”. El seu projecte en solitari veurà la llum l’any que ve amb
l’àlbum L’últim indi, amb participació destacada de Caïm Riba.
“Ha estat un procés bonic descobrir com faig les cançons”, continua explicant Costa, que avança
que “el que la gent escoltarà és
molt diferent d’Els Amics”.
El grup es quedarà en un trio, i,
com suggereix Joan Enric Barceló, “hauríem d’aprofitar aquesta decisió per anar al màxim en el
nostre projecte buscant nous
al·licients i estímuls”.

AMADOU & MARIAM
LA CONFUSION
27 DE NOVEMBRE — BARTS
Amadou & Mariam arriben a BARTS amb La confusion (2017),
un disc que els reafirma com a banda virtuosa, única, ballable
i molt engrescadora
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MARLA

TECHNIC

28 DE NOVEMBR

Marlango, el deliciós projecte de
amb la cantant i actriu Leonor W
el seu nou disc T
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LA SETMANA
DEL ‘PLAY’
DEL 23 AL 29 DE NOVEMBRE
DE 2018
DAU BARCELONA
Torna la gran festa del joc de taula a la Fabra i
Coats, que acollirà 45 editorials, 30 entitats
i 14 clubs, i on durant el cap de setmana podreu
descobrir, jugar i participar en les propostes
més innovadores del sector.
DEL 23 AL 25 DE NOVEMBRE

MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Continua la 36a edició del BBVA Mountain Film
Festival - Festival de Cinema de Muntanya de
Torelló, amb la projecció de títols com
The empire of winds, Everest green, Woman are
mountains o Finding the line.

FINS AL 25 DE NOVEMBRE

ELS AMICS DE LES ARTS SIMFÒNICS
Després d’un assaig general al Teatre-Auditori
de Sant Cugat, Els Amics de les Arts porten al
Palau de la Música el seu repertori revisat en
clau simfònica amb 44 músics del Conservatori
del Liceu i l’Esmuc sota la batuta de
Joan Martorell, dins del Festival Internacional
de Jazz de Barcelona.
23 DE NOVEMBRE

14è FESTIVAL GUANT DE TITELLES
Valls, Alcover, el Morell, la Pobla de Mafumet i
Mont-roig del Camp acullen aquests dies 33
espectacles de 10 companyies al Festival Guant,
que enguany proposa un diàleg amb la música i
que també es fixa en les titelles orientals de
papiroflèxia o origami.
FINS AL 25 DE NOVEMBRE

LA BLUE NOTE DEL RAVAL
Exposició de 21 originals del dibuixant de còmic
Roger Ibáñez, autor, juntament amb el guionista Raule, de la sèrie Jazz Maynard, ambientada
al barri del Raval de Barcelona. A la World
Gallery de B The Travel Brand Xperience de
Barcelona.
DEL 27 DE NOVEMBRE AL 5 DE GENER
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÷ concerts
JOHNNY
MARR
Indie rock
Enel passatguitarristadeThe
ELSAMICS
DELESARTS
Pop
Smiths,unade les bandes
mds
Formaci6
fonamental
del nou
memorables
dela histbria del pop
popcatal~,EIsAmics
deles Arts
angles,JohnnyMartpresentaa
revisen
enclausimfbnica
els seus
Barcelona
’Call the Comet’(2018),
temes
de rodsExit. Unavetllada
especial
acollidapel FestivaldeJazz el quarttreballensolitari. BIKINI.AV.
547.TEL.:933220800.
deBarcelona.
PALAU
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METRO:
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ENTRADES
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[] 15%DE DESCOMPTE.
AMADOU
& MARIAM
World music
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emEritsde la mdsica
africana,enunaaltra vetllada
KATE
ROYAL
Cl~ssica
promoguda
pel FestivaldeJazzel
Enundelsdltimsrecitalsdel Lied
duet de Mall Amadou
& Mariam
Festivald’enguany,
la soprano
Kate descobriran
’La confusiGn’
(2017).
Royal
reviur~
el discdeVictoria
BARTS.
AV.DEL
PARAL.LEL,
62.TEL.:933
delos ~,ngeles
’Liederaussechs
248492.METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3).
L~indern’(1961).L’acompanyaran HORA:
20.30H.PREU:
ENTRE
33138£.
barffonBenjamin
Appli el pianista
i~! 15%DEDESCOMPTE.
Graham
Johnson.SANT
PAURECINTE J~ Entradasdevanguardia.com
MODERNISTA.
SANTANTONI
MARIA
U.S.GIRLS
Indie pop
CLARET,
167.TEL.:935565577.
METRO:
SANT
PAU-DOS
DEMAIG
(LS).
Amb’A PoetUnlimited’(2018),
HORA:
2OH.PREU:
ENTRE
30160£.
nord-americana
MegRemi(tot i el
pluraldelnom,ella ~sU.S.Girls)
[] 15%DE DESCOMPTE.
J~ Entradasdevanguardia.com hasignatundels gransdiscosdela
temporada:
indie popd’alta volada
curull dematisos
demoltsquirats.
STACEY
KENT
Jazz
LA[2]. NOU
DELARAMBLA,
113.
TEL.:
I~s unadeles gransdames
del jazz 9344140
01. METRO:
PARAL.LEL
(L2,
vocaldelsdarrersanys.La cantant L3). HORA:
21H.PREU:
18£ANTICIPADA,
anglesa
donar~
a conEixer
el seu
22~:A TAQUlLLA.
¯ Redtkt.com
treballd’estudim~srecent,’1
Know
I Dream’
(20:17). TEATREAUDITORI
DESANT
CUGAT.
PL. DE
BLAUMUT
Pop
Undels grupsm~spopularsde la
VICTORIA
DELS
~,NGELS,
5. SANT
nostraescena
musical,tanquen
la
CUGAT.
TEL.:935907690. HORA:
21H.PREU:ENTRADES
EXHAURIDES.gira depresentaci6
del seutercer
[] 15%DE DESCOMPTE.
Ilarg,’Equilibri’(20:17).
L’AUDITORI.
J~JEntradasdevanguardia.com LEPANT,
550.TEL.:932479300.
METRO:
MONUMENTAL
(L2). HORA:
21H.PREU:
22~.¯ Koobin.com
KYLEEASTWOOD
Jazz
Aclamat
baixista,dsI’autordeban- MARLANGO
Pop, jazz
LeonorWatlingi AlejandroPelayo
dessonores
corn’lnvictus’(2009),
’GranTorino’(2008)i ’Cartesdes
recrearan
’Technicolor’(2018),
d’lwoJima’.I s[, KyleEastwood
tam- acabat
desortir deI’estudi,el primer
bddsel fill d’enClint. Alegra’ns
el
disc deMarlango
enquatreanys.
dia. TEATRE-AUDITORI
DESANT
CUGAT. BARTS.
AV.DEL
PARAL.LEL,
62.TEL.:933
PL.DEVICTORIA
DELS
~,NGEL%
i. SANT 248492.METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3).
CUGAT.
TEL.:935907690. HORA:
59H. HORA:
21H.PREU:
ENTRE
18135£.
PREU:32C [] 15%DEDESCOMPTE.¯ Proticketing.com
~ Entradasdevanguardia.com
ELCANIJO
DEJEREZ
JOHN
PARISH
Indie rack
Rumba,
rock
M~dreta dePJHarvey,
JohnParish Cinquanta
percentdeLosDelin~sundels noms
destacats
del dcle
q[ientes,El CanijodeJerezamplia
’Caprichos
deApolo’dela saladel
la fonoteca
amb’Manual
de Jaleo’
Poble-sec,
ondescodiflcar~
el seu
(2018),un noumanualdela millor
tiltim disc, ’Bird DogDante’(2018). rumba’garrapatera’.APOLO.
NOU
LAE2].
NOU
DELARAMBLA,
153.TEL.:
DELARAMBLA,
113.TEL.:9344140
9344540
01. METRO:
PARAL-LEL
(L2,
01. METRO:
PARAL.LEL
(L2,L3). HORA:
L3). HORA:
21H.PREU:
18£ANTIEIPADA,
21H.PREU:
18~ANTICIPADA,
24~A
TAQUILLA.
¯ Wegow.com
22~ATAQUILLA.
¯ Notikumi.com
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A SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Dani García
XEF DE DANI GARCÍA

b la cadira a Cuba

ió de l’aeroport de la capital, concurs guanyat pels
. Però el més important és que no hi ha hagut una
ara respecte a aquest país caribeny, per bé que el
García-Margallo ho va intentar. Sánchez, que té una
ternacional com la de Phileas Fogg, ha volgut prioba i ho ha fet amb un detall curiós: ha viatjat amb
la cadira del general Maceo a la bodega. Maceo és
de la independència de Cuba, que va morir en una
da de les tropes espanyoles. La cadira, feta de tronc
ra, porta gravades les seves inicials i una estrella de
ió. La feia servir per descansar entre combat i comribar a Espanya com a botí de guerra i va estar en
general Valeriano Weyler, els hereus del qual la van
931 a la ciutat de Palma.
a cedirà al cronista de
perquè l’exposi públiUn gest d’amistat amb
de retrobament.

restaurant Dani García
 El(Marbella)
s’ha convertit en

l’únic nou triestrellat en la guia
Michelin de l’any 2019. El xef malagueny és des de fa
un any el màxim referent de la cuina
creativa andalusa
inspirada en la tradició. VIURE

Emma Thompson
ACTRIU

intèrpret (59) es posa, a El
 Laveredicte,
en la pell d’una jut-

gessa del Tribunal Suprem anglès
que s’ha d’enfrontar a un conflicte
moral en el cas d’un
adolescent amb leucèmia que es nega a
fer-se una transfusió
perquè és testimoni
de Jehovà. PÀGINA 40

Gustav Möller
CINEASTA

CULTURA

Comèdia d’alta volada

mília
avinguda

assolit entre l’Ajunde Barcelona i la
Família perquè es
onsabilitzi dels efeces visites al temple
en a la ciutat ha res veïns, que es queiels han mantingut al
el pacte i aniran als
s si continua el tràinistratiu.

rnitat
embaràs

i proJessiain
x a la
sta de
que
t pares
ació
da.

El crític Jordi Batlle Caminal
afirma que “Superlópez és una
pel·lícula modèlica, un exemple
del que hauria de ser, i gairebé
no és mai, el cinema popular per
a tots els públics: un cinema
fresc i enginyós, sense coartades
intel·lectuals, que no incorre en
la vulgaritat ni l’humor fàcil ni
ofèn la intel·ligència de l’espectador”. PÀGINA 47
ESPORTS

Banderes blaves
Fernando Alonso comença a
acomiadar-se de la fórmula 1 en
la roda de premsa oficial de la
FIA prèvia al gran premi d’Abu
Dhabi, on es mostra orgullós
d’haver ajudat a convertir un
país d’infidels en devots de les
curses automobilístiques dels
diumenges. PÀGINA 56

jove director danès (30)
 Elreinventa
el minimalisme

cinematogràfic a la pel·lícula The
guilty,candidataal’Oscaralamillor
cinta estrangera, que
explica un segrest
sense més armes narratives que els diàlegs
telefònics d’un policia. PÀGINA 41

Eduard Costa
MÚSIC

Amics de les Arts fan
 Els
aquesta nit un concert anto-

lògic al Palau de la Música, en el
qual oferiran una lectura simfònica
dels seus temes més
populars. Serà també
el concert de comiat
d’Eduard Costa com
a membre del grup.
PÀGINA 44

ECONOMIA

Quotes més cares
Tres de les quatre associacions
d’autònoms, ATA, UPTA i
CEAT, pacten amb el Ministeri
de Treball un increment de la
base mínima de cotització de
l’1,25% per al 2019. PÀGINA 62

PENSEM QUE...

Seguretat al subsol

Andrew Wheeler
ADMINISTRADOR EN FUNCIONS EPA

Wheeler és l’admi Andrew
nistrador en funcions de

l’Agència de Protecció del Medi
Ambient (EPA) dels Estats Units,
queharenunciataseguirelsacordsdelclima de París malgrat
les evidències científiques de la seva urgència. PÀGINA 32
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ÀLEX GARCIA

L’Orquestra de Cadaqués ahir al vespre sobre l’escenari del Palau

El públic omple el Palau en la primera cita del BCN Clàssics

Beethoven i acció
ESCENARIS
Maricel Chavarría
Barcelona

Elpúblicdelamúsicaclàssicas’ho
està passant d’allò més bé aquesta
setmana a Barcelona, amb el cicle
d’orquestres internacionals a
L’Auditori, els recitals del Life
Victoria, el Bach de Lars Voght o
les àries que promet el tenor Piotr
Beczala al Liceu. Però ahir la cita
era amb un cicle especial, la màxima del qual és compaginar el repertori simfònic amb la recuperació de patrimoni, i que atreu cap a
la música clàssica un públic no
sempre connaisseur. Parlem del
BCN Clàssics: ahir a la nit en va
començar una altra edició amb un
programadevint-i-unbotó,laNo-

vena, de Beethoven, i la Suite en
mi, de Toldrà.
Els carrers s’encenien de Nadal i
el Palau de la Música fregava el ple
davant aquesta cita amb el simfonisme. A l’escenari, l’Orquestra de
Cadaqués, que ja deu sumar una
vintena de concerts a la sala modernista, entre els 500 que acumula pel món en els seus trenta anys
detrajectòria.Alpodi,comaconvidat, el polonès Antoni Wit, un mestre que ja havia col·laborat com a
jurat del Concurs Internacional de
Direcció que organitza la mateixa
Orquestra de Cadaqués, però que
no havia tingut ocasió de dirigir-la.
Les funcions prèvies aquesta
setmana a Madrid i Saragossa els
van servir d’assajos. I va quedar
clar fins a quin punt Wit és un gran
amant de l’obra de Toldrà. Ja havia
dirigit peces seves, com Vistes al

mar, i aquesta vegada volia fer el
mateix amb aquesta Suite en mi
que pròximament té previst portar
a Polònia i que aquí va sonar degudament dansaire i somiadora, malgrat que per moments –i al final–
una mica rotunda.
El seu caixet, no obstant això, havia de cobrar relleu en la Novena
simfonia. Llorenç Caballero, director del cicle, comentava que “Wit té
ungranconeixementdelesveusiel
món coral, i destaca aquesta dimensió fent una versió molt rítmica”. Amb bon ànim van seguir la seva batuta els cors Lieder Càmera i
Anton Bruckner, que es van projectar al costat de les veus solistes de
vegades irregulars de Christiane
Libor (soprano), Olesia Petrova
(mezzo), Timothy Richards (tenor)iStephanKlemm(sota)enuna
nit rutilant al faristol.
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Gemma Humet cautiva en el Petit Palau de Barcelona
“Para mí ha sido un concierto muy especial, porque
era el último de la gira y he estado rodeada de amigos”, afirmaba la cantautora terrassense Gemma Humet tras actuar, el viernes pasado, en el Petit Palau
del Palau de la Música Catalana, en Barcelona. En
efecto, el concierto sirvió a modo de cierre de la gira
de su segundo disco en solitario, “Encara”. La can-

tante interpretó temas tanto de este álbum como algunas composiciones de su primer disco, “Si canto
enrere”. En el escenario, Humet estuvo acompañada
por artistas como Borja Penalba y Mireia Vives, Pau
Alabajos y Estel Solé. La cantante se centrará ahora
en la gira del disco “Petita festa”, que acaba de publicar junto al guitarrista Toti Soler. SANTI GUERRERO FOTOGRAFÍA
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La violinista madrilenya és la convidada
aquest cap de setmana de la Camera Musicae

Amb Leticia Moreno
MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

D

es que l’any 2012 va
ser nomenada Echo
Rising Star i va irrompre en importants sales europees, la violinista
Leticia Moreno s’està especialitzant a interpretar les Cuatro
estaciones porteñas d’Astor
Piazzolla, fent sortir tots i cadascun dels matisos de cadascuna
d’aquestes estacions. Meticulosa i versàtil, aquesta madrilenya de 33 anys és la convidada
aquest cap de setmana de l’Orquestra Simfònica Camera
Musicae (OCM) que dirigeix
Tomàs Grau. En el programa
que oferiran –avui al teatre Tarragona (21 h), demà a l’Auditori
de l’Hospitalet de l’Infant (20.30
h) i diumenge al Palau de la Música Catalana de Barcelona
(17.30 h)– no hi faltarà aquesta
emblemàtica peça del compositor argentí. Aquests tangos independents que Piazzolla va compondre entre el 1965 i el 1970 i
que el rus Leonid Desyatnikov
va arreglar en forma de suite orquestral vinculada a les famoses
Quatre estacions de Vivaldi.
Moreno ha estat a les ordres
de Iuri Termikànov, Esa-Pekka
Salonen, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach o Josep Pons.
El seu marcat perfil internacio-

LETICIA MORENO AMB L’OCM
TEATRE TARRAGONA. 21 HORES

nal, però, no li impedeix ser
l’estrella de l’orquestra sorgida fa una dotzena d’anys a Tarragona.
A la segona part del concert,
Grau dirigirà la suite del ballet
Estancia d’Alberto Ginastera (el
triomf de l’amor entre dos joves
de procedència diferent) i acabarà amb el conte fantàstic
d’Igor Stravinsky, L’ocell de foc,
una obra que va ampliar els
horitzons dels intèrprets de la
dansa.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona
‘En clau de Mezzo’

Concert de cant i piano amb un
repertori que fa un repàs a les
diverses classes de papers de
mezzosoprano, dels originàriament pensats per a castrats als
simplement pensats per a papers
masculins.
Centre cívic Ateneu Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4-5

De 19 h a 20.30 h. Gratuït
Presentació del calendari solidari
‘Un any de drets, un any de dones’

Un any de drets, un any de dones
és una iniciativa de l’Associació
Catalana per la Pau que té com
a objectiu visibilitzar las vulneracions dels drets humans que pateix
la dona arreu del món. El calendari
conté dotze il·lustracions d’artistes.
Galeria El Diluvio Universal
C/ Guilleries, 2

19 hores. Gratuït
Bibliocurts: projecció
‘Barcelona en curt 2’

Projecció de curts a competició
de la secció BCN Curt, filmats
a Barcelona. Aquesta projecció
es farà a la sala d’actes del centre
cívic Vil·la Florida.
Biblioteca Sant Gervasi-Joan
Maragall
C. Sant Gervasi de Cassoles, 85

De 19 h a 20.30 h. Gratuït
Bikimel a la Documenta

Enderrock celebra els 25 anys amb
un cicle musical en llibreries de
Barcelona: el cicle 25 x 25. 25

anys, 25 recitals acústics i la participació de 25 músics de tots
els Països Catalans, en aquest
cas Bikimel.
Llibreria Documenta
C. Pau Claris, 144

De 19 h a 20.30 h. Gratuït
Friday’s Blues al MEAM

Setè Fridays Blues & Boogie-Woogie Piano Meeting, en aquest cas
amb Cristian Moya (veu, piano)
i Emma Fernandez( piano, veu).
MEAM
C. Barra de Ferro, 5

De 18 h a 19.30 h. 14 euros

Girona
‘Uncanny valley’

Emmarcat en el festival Temporada Alta arriba aquesta obra en
què un robot amb la veu i el cos
de l’escriptor Thomas Melle serà
el protagonista d’aquest espectacle del prestigiós col·lectiu alemany Rimini Protokoll que vol
reflexionar sobre la relació entre
homes i màquines.
Sala La Planeta
Pg. José Canalejas, 3

A les 18 h. 18 euros
‘Rebota, rebota y en tu cara explota’

Agnes Mateus i Quim Tarrida ens
porten aquesta obra teatral que
té la coproducció de festival TNTTerrassa Noves Tendències,
L’Antic Teatre i Konvent Punt
Zero (Berga).
Centre cultural La Mercè
Pda. de la Mercè, 12
A les 22.30 h. 20 euros
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ANIVERSARI  El 28 de novembre del 1968, l’Escolania de Montserrat cantava al Palau de la Música Catalana i
obria una nova etapa fora del santuari. El cor de veus blanques el formen més de cinquanta nois, de 9 a 14 anys

Cinquanta anys de projecció exterior

L’Escolania celebra mig segle de concerts fora de Montserrat amb una nova gira, el maig, a Alemanya
ESCOLANIA DE MONTSERRAT

Ampans convida el
cor montserratí al
Concert de Nadal

L’Escolania de Montserrat tornarà a visitar Alemanya, un dels tres països on ha actuat més
REDACCIÓ MANRESA

El proper  de novembre es
compliran  anys del primer
concert que va oferir l’Escolania
de forma regular fora de Montserrat. Fins aquell moment, el cor
montserratí només havia cantat
fora del monestir de forma excepcional. Aquella actuació es va produir arran d’unes audicions per a
escolars, organitzades per Joventuts Musicals, que van tenir lloc al
Palau de la Música Catalana de
Barcelona. En total van fer sis actuacions, entre el novembre del
 i l’abril del . Aquell mes
d’abril van fer el mateix concert
per al gran públic, amb l’Orfeó Català, i a partir d’aquí ja va començar una activitat continuada, i regular, d’actuar també fora de la basílica de Santa Maria de Montserrat.

Des de la seva creació, al segle
XIII, i fins al , l’Escolania només oferia concerts a Montserrat.
De fet, es conserven enregistraments, des dels anys vint del segle
passat, de nombroses audicions
per a la comunitat benedictina o
per a ocasions especials. Puntualment, el cor montserratí havia fet
alguna sortida, com ara l’any ,
quan va viatjar a Roma amb motiu
de la proclamació del Dogma de
l’Assumpció, però no era l’habitual. Des del novembre del ,
però, l’Escolania ha fet  concerts:  a Catalunya;  a l’estranger;  a Montserrat;  a la
resta dels Països Catalans i  a la
resta de l’Estat espanyol. Ha cantat en  països i els més visitats
han estat França ( vegades), seguit d’Alemanya i d’Itàlia ( cops
cadascun).

Coincidint amb l’aniversari del
primer concert fora de Montserrat, l’Escolania ha tancat la propera gira internacional, que tindrà
lloc del  de maig al  de juny a
Alemanya. La formació ha estat
convidada per un festival de cors
infantils a la ciutat de Bad Tölz, i
en el qual cada edició canten el
cor local, el Tölzer Knabenchor, i
dos convidats. En aquesta ocasió,
l’Escolania i el cor alemany Limburger Domsingknaben. A tall
d’anècdota, durant els anys , el
Tölzen Knabenchor i l’Escolania
van enregistrar conjuntament dos
discos per Harmonia Mundi.
Abans del festival, l’Escolania
oferirà un concert a la ciutat de
Nürnberg, a la parròquia de St.
Bonifaz, a la qual pertany l’exescolà alemany Firmin Munsi, estudiant de l’Escolania el curs passat.

 L’Escolania de Montserrat, amb la direcció de Llorenç Castelló, cantarà a benefici d’Ampans en el tradicional Concert de Nadal, el
21 de desembre al Kursaal.
L’entitat bagenca aprofitarà
el recital per estrenar el videoclip d’una cançó feta des
del cor de l’escola Jeroni de
Moragas amb la participació
de reconeguts artistes catalans com Judit Neddermann,
Ramon Mirabet, Els Catarres
i Gossos, entre d’altres. L’Escolania de Montserrat també participa al videoclip i,
durant el concert, presentarà la cançó en directe amb el
cor de l'escola Jeroni de Moragas. Les entrades del concert, amb el suport de l’Obra
Social ‘la Caixa’ i la col·laboració de l’Ajuntament de
Manresa, van destinades al
programa de beques per a
famílies. L’any passat se’n
van beneficiar 406 famílies.
Les entrades (pràcticament
no en queden), al preu de 20
a 22 euros, es poden comprar al Kursaal, a taquilles,
per telèfon o a www.kursaal.cat
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oL>?Q?<Ni9=LY9NWXYLZMXQ<X[\]^X]]X[[X\\\]X:dM?Q<`;9=>LY<`<:h`K9Q:`?`KL>?Q?<`:9=LY9`e
RTSTTSRUTVN
WXYLZMXQ<X[\]^X]]X[]X\\\]Xpqpr<M>=9Y9:?<`><KLY>`K?=?QeǸNpqpsr<M>=9Y9:?<NtN><KLY>NKP=?Q
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