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rar el 67è Festival de Bergen, el més
antic d’Escandinàvia i patrocinat
perlacasareial.LareinaSonianoes
va perdre l’estrena i es va posar
dempeus amb la resta de la Grieghallen per dedicar un aplaudiment de quatre minuts a l’obra.
Aquesta vegada Bieito tampoc no
els va defraudar. Ja no era el gamberro que fa 13 anys va portar a
Mayo,
aquesta 24
plaça
un Peer 2019
Gynt sexual i

ferunaSolveigmoltdiferent.Nose- d’on observa per la finestra i viu
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tor pot devorar.
I espera. Què espesinó una dona d’ara”, explica Bieito
després de l’èxit. “El resultat té di- ra? Les respostes de la vida. Per què
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per preparar aquest Ibsen, i també trena, ha escrit un poema obert en va descobrint que el passat i el futur
340dels
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no existeixen,
que ha de viure el
ella és una infermera de malalts
al Pol Nord per ÁREA:
impregnar-se
Misteris de Knut Hamsun, un altre terminals que té una mala relació moment. A la novel·la de Knaustresor nacional que es va veure fa amblafillailamareambParkinson. gård s’endevinen lectures de Kier-

“He tingut por que la criatura no
sortís”, li comenta després la reina
Sonia a Bieito. “Jo no faria mai una
cosa així”, la tranquil·litza el mestre. “Aquest projecte m’ha calmat
desprésdeladuresadeLesbenignes
a Anvers. Busco projectes d’aquesta volada poètica”. La seva pròxima
parada és Nit a la italiana, de Von
Horvath, que obre temporada teatral a Stuttgart. Quina fera!

cesa, amb un cant refinat propi
d’una estrella. Perfecta adequació tímbrica i articulació i un fraseig mesurat en la seva llengua
natal, amb uns Mendelssohn de
notes flotants, fiato generós, expressivitat i recerca de la bellesa
del so gràcies a una emissió polida i de neta projecció. Bellíssim
el conclusiu Das Mädchens Klage.
De Maistre es va mostrar comunicatiu i molt atent amb Diana, elegant i còmplice, sempre en
segon pla malgrat ser igual de
protagonista. Llàstima que el seu
sol del Rossignol de Liszt va quedar una mica auster pel que fa a
expressivitat. Amb Rakhmàninov, Damrau va oferir un cant
més operístic i virtuosista, amb
un atractiu mezza di voce en l’irresistible Zdes’khorosho. Van
tancar la primera part a duo amb
un Vlàssov en què la barreja mòr-

bida de la veu de Damrau amb els
arpegis de l’arpa de De Maistre
va seduir un auditori rendit.
A la segona part, amb el món
més sofisticat de la mélodie francesa, Damrau va presumir de dicció i va compensar un registre
mitjà i greu una mica sord amb
una expressió atractiva, com en
la voluptuosa L’enamourée de
Hahn. En el segon sol De Maistre
va demostrar la seva gran tècnica
de mans amb la virtuosista Légende de Renié. Una Damrau empàtica i impecable va tancar amb
Poulenc i el seu cicle Le Court
Paille un recital cuidat al detall,
amb un minimalisme interpretatiu com si es tractés d’un bonsai
líric.
El públic va esclatar en fervorosos aplaudiments que van ser
compensats amb dos Strauss frasejats com dues perles: Nichts i
Wiegenlied. Ara bé, va ser amb la
Villanelle d’Eva dell’Acqua i les
seves filigranes i aguts mesurats
amb bisturí vocal per Damrau el
que va portar el públic a la catarsi
final.

de l’autor de
moda
PAÍS: España

CRÍTICA DE LÍRICA

Bonsai líric
Diana Damrau & Xavier de
Maistre
Obres: Mendelssohn, Liszt,
Rakhmàninov, Vlàssov, Hahn,
Renié i Poulenc
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (22/V/2019)
JORDI MADDALENO

Encesa ovació la del públic que
va omplir la meitat del Palau de la
Música Catalana per al recital de
la soprano alemanya Diana Damrau i l’arpista francès Xavier de
Maistre. L’entusiasme generat en
aquest recital de lied va contrastar amb aplaudiments i el rugit de
fans més propi d’un recital d’òpera al Liceu. Hi havia motius de
sobres, ja que la diva muniquesa
va oferir un florilegi preciosista
en què va cantar lieder alemanys,
romanços russos i mélodie fran-

TONI BOFILL

Diana Damrau en el recital del Palau de la Música

el primero que cumple esa condición, y
todo se trastoca. Intento que mi voz
transmita todas las facetas que he ido
descubriendo en el personaje.
–Hasta ahora prefería a Liu, la enamorada de Calaf que muere por él. Me está
haciendo cambiar de opinión.
–Canté Liu cuando empezaba, en un
concurso. Al finalizar, le pedí su opinión
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Crítica de clásica

El riesgo de hacer
las cosas bien
DIANA DAMRAU

Música: Mendelssohn, Liszt,
Rachmaninov, Hanh, Reiné, Poulenc.
Intérpretes: D. Damrau, soprano; X.
de Maistre, arpa. Fecha: 22 de mayo.
Lugar: Palau de la Música.
P. GORGORI

Si Diana Damrau hubiese programado
el miércoles en el Palau de la Música
un concierto normal y corriente, con
un pianista y una selección de arias más

ÁREA: 273 CM² - 30%
SECCIÓN: OCIO
PEP DALMAU
Elena Pankratova, fotografiada en L’Auditori

del día del ensayo general. Horas antes
me hizo ir a su camerino, solamente
para decirme que todo iba a ir bien. Que
me limitase a subir al escenario y disfrutar con la música. Me eché a llorar.
Ningún padre habría encontrado mejores palabras para decir a su hija en ese
momento. Por eso lo considero mi padre musical.

o menos trilladas, hubiese agotado entradas. No hubiera sido la primera vez.
Pero no. Se plantó en el escenario modernista acompañada por Xavier de
Maistre al arpa, y con un repertorio a
años luz de lo que se espera de una diva
forjada a golpes de coloratura: Mendelssohn, Hahn, Poulenc… ¿Quién dijo
«miedo»?
Esta decisión comporta un riesgo,
porque ni el arpa ni estos compositores resultan ni demasiado familiares ni
demasiado atractivos para el público
operístico. La prueba es que el Palau no
llegó a sacar a la venta las entradas del
segundo piso, ya que el resto de la sala,
aun presentando buena entrada, no llegó a llenarse. Afortunadamente, todo
riesgo es la puerta a una recompensa

Liszt como en el acompañamiento de
canciones como «Bakhchisaraysky fontan» donde las aguas de la fuente sonaron tan sutiles como conmovedoras,
siempre al servicio de la voz de Damrau.
Fue en la segunda parte donde la cantante desplegó todos sus encantos: desde sus agudos y sus acrobacias hasta
esa capacidad teatral marca de la casa
que la hace conectar tan bien con el público. Hahn y Poulenc, además de la
«Legende» para arpa sola de Renié, una
vez más magistralmente interpretada,
le sirvieron para viajar del «charme» al
surrealismo antes de regalar tres propinas: «Nichts» y «Wiegenlied» de
Strauss y la «Vilanelle» de la compositora Eva Dell’Acqua, con la que logró levantar al público de los asientos.
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mayor, y esta fue la de poder asistir a
un concierto que hizo honor al título
con que se lo publicitaba: «La sutilidad
en la intimidad».
Damrau empezó con una selección
de canciones de Mendelssohn. Lejos de
buscar sus míticos agudos, la soprano
explora actualmente todas las posibilidades de color que tiene su voz, y son
prácticamente interminables. Especialmente interesante es ver su trabajo en
el registro grave, donde aún se pueden
apreciar algunos problemas puntuales
tanto en el fraseo como en la proyección. Rachmaninov y Vlasov completaron la primera parte, donde también
se puedo apreciar el enorme talento de
Xavier de Maistre, tanto en la versión
para arpa sola de «Le Rossignol» de
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Espurnes barroques

SEGON CAP DE SETMANA,
DISSABTE 25 I DIUMENGE 26 DE MAIG

Les dones tenen veu
davant dels altars barrocs

Dissabte, a les 11.30 h
al santuari del Miracle
(Riner)
CONCERT I TAST AMB:

ENSEMBLE
MÉRIDIEN I
MARIA
HINOJOSA

El festival, iniciat el cap de setmana passat, aplega quatre sopranos

solistes, nombroses instrumentistes femenines i dues ballarines
REDACCIÓ MANRESA

Viure una experiència barroca. Això és el que proposa el Festival Espurnes Barroques: descobrir la música, la gastronomia, la
cultura i el patrimoni d’aquest
període entre els segles XVII i
XVIII amb tendència a una
abundància d’ornamentació. No
es tracta que el públic assisteixi a
un concert convencional, sinó
que se senti atret per una proposta que hi combina les explicacions històriques i iconogràfiques i la degustació culinària,
amb la interacció amb productors locals. I tot plegat a l’entorn
d’un territori que preserva importants mostres d’art barroc,
entre les quals destaca l’exuberant retaule del Miracle. Impulsat pel municipi de Riner, en
aquesta segona edició inclou 
poblacions de  comarques: Segarra (Cervera i Estaràs); Anoia
(Pujalt); Solsonès (Riner, Solsona, Pinós, la Molsosa); i Bages
(Sant Mateu, Súria i Manresa). La
programació ja es va iniciar el
cap de setmana passat a Cervera
i es clourà el diumenge  de juny
a Manresa.
El lema d’enguany del festival
amb direcció artística de Josep
Barcons és Barroc amb veu de
dona, perquè en cada un dels
quatre caps de setmana del festival hi ha l’actuació d’una soprano solista: Elise Efremov, el cap
de setmana passat; María Hinojosa, aquest; Soledad Cardoso, el
que ve; i Maria Altadill, el darrer.
A més, hi ha una notable presència d’instrumentistes femenines,
no sols en els conjunts programats, com l’Ensemble Méridien,
Il Gesto Armonico i Sons d’Antiga, sinó també en els recitals solistes, com els de la manresana
Laia Masramon i Isabel Félix.

LES XIFRES

17
10
4
4
2
2

Actuacions musicals

Degustacions

Tastos

Àpats

Conferències

Tallers

També la incorporació de la dansa a la programació s’ha fet amb
ballarines: Magdalena Garzón i
Laura Sintes. En aquest sentit,
serà el primer cop que l’església
del Miracle aculli un espectacle
de dansa contemporània.
Aquest cap de setmana, el protagonisme serà per al santuari
del Miracle, que demà acollirà
tres propostes. Al matí, i tres dies
abans que voli cap a Bogotà, la
soprano catalana María Hinojo-

sa omplirà el Miracle amb «la
veu, el carisma i la senzillesa amb
els quals està conquistant els escenaris d’arreu del món». Ho farà
amb dues cantates «bellíssimes»
d’Agostino Stefanni i Georg Friedrich Händel. L’acompanyarà
l’Ensemble Méridien. En acabat,
s’hi podrà conversar al voltant
d’un tast de Territori de Masies.
A la tarda, després del dinar i la
visita a l’Espai Barroc, actuaran
Juan de la Rubia, un dels organistes més destacats de l’escena europea (titular de l’orgue de la Sagrada Família), i Magdalena Garzón, que ha articulat coreografies
en diàleg amb la història del santuari i amb el retaule de Carles
Morató. És una producció d’Espurnes Barroques, «irrepetible
en cap altre espai, que estem orgullosos d’haver pogut propiciar», apunta Barcons.
I, diumenge al matí, s’estrenarà al nucli antic de Solsona, davant de la casa de Carles Morató,
un espectacle infantil participatiu a càrrec d’Acadèmia .
Dos músics, una pedagoga i un
actor guiaran el públic per ballettos, rigodons, bourrées, gavotes,
minuets, marcies… per reconstruir una festa a pagès amb el repertori trobat els anys  en una
masia del Ripollès. A més, hi haurà llaminadures barroques fetes
per l’Iu de Cal Camps.
El festival, pensat per conèixer
a través del barroc un territori
que el  va patir un incendi
que va devastar . hectàrees,
es vol convertir en un referent artístic de la Catalunya Central.
L’any passat va atraure . persones, i en aquesta edició programa  actuacions musicals, quatre més que l’edició anterior.
D’aquestes,  són produccions
pròpies o inèdites.

 La soprano
oferirà cantates
d’Agostino Steffani
i G. F. Händel.

Entrades: 15 euros

Dissabte, a les 14 h, al
restaurant El Miracle

Dinar barroc i
visita lliure a
l’Espai Barroc

TERCER CAP DE SETMANA,
DISSABTE 1 I DIUMENGE 2 DE JUNY

Dissabte, a les 11.30 h, a l’església de
Sant Pere de Matamargó (Pinós)
CONCERT I TAST DE VINS AMB:

Laia Masramon (fortepiano)
Entrades: 15 euros

Dissabte, a les 18.30 h, a l’Hostal de Pinós
TAST DE CERVESES I CONCERT AMB:
Joan Bosch (traverso)
Isabel Fèlix (fortepiano)
Entrades: 12 euros

QUART CAP DE SETMANA,
DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 DE JUNY

Dissabte, a les
18.30 h, a l’església
de Sant Miquel de
Castelltallat (Sant
Mateu de Bages)

Dissabte, a les
11.30 h, al santuari
de Coaner (Sant
Mateu de Bages)
TAST I CONCERT AMB:

Il Gesto
Armonico
Entrades: 12 euros

CONCERT I SOPAR AMB:

LUX FUNDACIÓ I
MARIA ALTADILL
 Santi Mirón (viola de
gamba) i la soprano recrearan els Grands Tours.

Entrades: 25 euros

ALTRES PROPOSTES
ORIOL SEGON

ROGER ILLA
 Dissabte, a les 19 h.

El pianista manresà toca
un piano de taula Érard &
Frères del 1805 en un cicle
de tres concerts format
per les tres primeres sonates de Bee-thoven.
Arriba la número 2. Cal
Gras (Avinyó). Entrades
amb taquilla inversa.
Reserves:c
algras@gmail.com.

IMATGE PROMOCIONAL

PILAR DÍAZ ROMERO I ‘EL GRELO’
 Dissabte, 20 h. El

Konvent programa un
nou concert de ﬂamenc,
amb la cantant Pilar
Díaz Romero, La RRomini; i el guitarrista Tiberiu Gogoaantâ El
Grelo. Ofereixen un espectacle passional i de
respecte. Victòria Vins
(Gironella). 6 euros.

IMATGE PROMOCIONAL

MARU & CELESTE
 Avui, a les 22.15 h. El
concert de les 24es Nits
Musicals de Vic-Remei
oferirà cançons de
compositores del Brasil,
Xile, Argentina, Mèxic...
amb la cantant Celeste
Alias i la guitarrista
María Di Pace. Pati
de l’Associació VicRemei (Manresa).
Gratuït.
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Dissabte, a les 17.30 h, al santuari
del Miracle (Riner)
CONCERT I DANSA AMB:

Juan de la Rubia (orgue)
Magdalena Garzón (coreografia)

Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça
Ramon Llumà de Solsona
ESPECTACLE INFANTIL PARTICIPATIU AMB:

Acadèmia 1750

Entrades: 12 euros

Diumenge, a les
11.30 h, a Prades
de la Molsosa
TAST DE CAFÈS I
CONCERT AMB:

FERRAN PISÀ I
SOLEDAD
CARDOSO
 El so de la tiorba i la
veu de la soprano passejaran per Itàlia amb Kapsberger, Castaldi, Monteverdi...

Dissabte, a les 20.30 h, a
l’Hostal de Pinós

Sopar d’hostal

CONCERT TEATRALITZAT I
TAST DE XOCOLATES AMB:

Vox Harmonica
Entrades: 15 euros

Diumenge, a les 18 h, a l’atri de
la Seu de Manresa

Diumenge, a les 20 h, a la Seu de Manresa

TAST I CONCERT AMB:

DANSES DE VEREMA I DEL
RENAIXEMENT AMB:

Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana i La Caravaggia

Sons d’Antiga

Laura Sintes (música en directe)

Entrades: 15 euros

Diumenge, a les 11.30 h, a l’església
del Poble Vell de Súria

Diumenge, a les 12.30 h, a l’església del
Poble Vell de Súria

TALLER-CONVERSA AMB:

Sons d’Antiga

IMATGE PROMOCIONAL

Diumenge, a les 18 h, a l’església
de Santa Maria de la Molsosa

SALTORS
 Dissabte, a les 19 h.

Oriol i Jaume Saltor, germans guitarristes que fa
trenta anys que toquen i
més d’una dècada que
exerceixen com a docents, oferiran un concert acústic. Monestir
de Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà). Reserves d’entrades a
civitascultura.org.

IMATGE PROMOCIONAL

BANDA SIMFÒNICA
DE BADALONA
 Dissabte, a les 21 h.

Montserrat acollirà un
concert solidari inèdit,
que, a més de la banda,
aplegarà orgue, piano i
solistes. El dirigirà
Manel Barea. Basílica
de Santa Maria (Montserrat). Cal reservar:
concertsolidari@abadiamontserrat.net.

CONCERT AMB:

IMATGE PROMOCIONAL

XY
 Avui, a les 20.30 h, el
duet osonenc format per
la veu de Laura Cruells i
el violoncel de Marçal
Ayats presentarà el seu
disc Equilibri. Van començar fent versions i
ara presenten tretze
cançons pròpies. Capella del Mas Sant Joan
(Sant Joan de Vilatorrada). Gratuït.

uns poemes projectats d’un cosPAÍS: España
tat a l’altre
de les parets, com si
PÁGINAS:escrita
36
fos una novel·la
per capítols”. MésTARIFA:
tard aquesta
3300 € exposició
ÁREA: 125 CM² - 11%

quan era estudiant va conèixer
FRECUENCIA: Diario
Miró
a París en una exposició a la
O.J.D.:
100801 el 1972, va quedar
galeria
Maeght
impressionada
E.G.M.: 553000 per la seva obra i

suposar la partició de
Pakistan o la denúncia
ves nuclears; és el qu
“l’agenda de la dignita

SECCIÓN: CULTURA
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L’AGEND

El violoncel·lista dedicarà el dissabte
a conèixer l’ambient cultural del Raval

Doble dosi de Yo-Yo Ma
El violoncel·lista Yo-Yo Ma
torna a la ciutat amb un doble
objectiu: un concert avui al cicle BCN Clàssics amb The
Bach project, basat en les suites
per a violoncel de Bach, i dedicar el dissabte a un day of action. És a dir, una jornada per
conèixer l’ambient musical i
cultural de la ciutat: un petit
concert amb Andrea Motis als
jardins de Sant Pau del Camp;
una visita al centre cultural intergeneracional Xamfrà, i una
trobada amb concert inclòs al
Conservatori del Liceu (19 h)
amb estudiants i músics com
Marco Mezquida, Joan Chamorro, Chicuelo i la ja esmentada Andrea Motis.

Barcelona

RUTA CULTURAL ‘BARCELO
NA’

Barcelona és una ciutat a
2.000 anys d’història. Els
arqueològics de la Bàrcin
amb una ruta en què es
visitar els espais més em
–com la porta Praetoria,
d’August o l’aqüeducte q
d’aigua la ciutat– i en qu
desvelaran secrets que p
sap.

CENTRE CÍVIC JOSEP M TRIAS I P
BLANCA, 1-3. 10.30 h. 9,95 €

PROJECCIONS DE ‘TRILOG
RACISMO’

Una mostra de tres curts
tren situacions de racism
perfecta, Por correr i En m
projecte de Dina Obeso,
martí i Camilla Monteiro

ESPAI BONNEMAISON. C/ SANT
BAIX, 7. 17.30 h. 3 €

YO-YO MA
PALAU DE LA MÚSICA. 20 HORES

‘PERMAGEL’, D’EVA BALTA
CLUB DE LECTURA FEMINI

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 16634

TARIFA: 1824 €

E.G.M.: 129000

ÁREA: 344 CM² - 41%

SECCIÓN: CULTURA

▲
▲

DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE

▲
▲

24 Mayo, 2019

‘Elisa y Marcela’ al cinema
DIVENDRES
CINEMES VERDI
Elisa y Marcela, l’última pel·lícula d’Isabel
Coixet, que es va estrenar al febrer al
Festival de Berlín envoltada de la polèmica habitual amb les produccions de Netflix, finalment arriba als cinemes abans
que a la plataforma (ho farà el 7 de juny).
Però serà només als Cinemes Verdi de
Barcelona. El film explica la història de
dues mestres gallegues que es van casar
per l’Església a la Corunya el 1901.

Yo-Yo Ma toca ‘The Bach Project’
DIVENDRES PALAU DE LA MÚSICA
El violoncel·lista nord-americà d’origen xinès Yo-Yo Ma actua al Palau de la
Música (20 h) de la mà de BCN Clàssics. El concert forma part de The Bach Project, una gira de dos anys que va iniciar l’agost del 2018 i que el portarà a actuar en 36 llocs singulars del món interpretant les sis Suites per a violoncel sol.

No oblideu les dones
DISSABTE I DIUMENGE
TEATRE AKADÈMIA
L’autora i directora Lara Díez Quintanilla, última guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or a millor espectacle 2018
per Herència abandonada, presenta al
Teatre Akadèmia Les oblidades, on recupera les generacions de dones que la
història i el patriarcat han invisibilitzat.
Són dues actrius i desenes de nines.

Així és ‘El Pepe’ (Mújica)
DISSABTE ARIBAU MULTICINES
Després dels documentals dedicats a Pavlovsky i Botero, El Pepe, pel·lícula
dirigida per Emir Kusturika, clausura el festival DOCS Barcelona. Ressegueix
des de la complicitat la vida de Pepe Mujica, activista polític i guerriller
empresonat que va acabar presidint l’Uruguai.

L’encant de Berlín a BCN
DISSABTE
FÀBRICA LEHMAN
L’antiga fàbrica de nines de porcellana
Lehmann, un secret ben guardat de
l’Esquerra de l’Eixample (Consell de
Cent, 159), fa jornada de portes obertes. La vintena d’espais creatius que hi
conviuen ensenyaran els seus locals i hi
haurà productes artesans, parades de
llibres, tallers, música i street food.

24 Mayo, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 62

O.J.D.: 7919

TARIFA: 705 €

E.G.M.: 72000

ÁREA: 171 CM² - 19%

SECCIÓN: CULTURA

REVISTA MUSICAL CATALALANA web
23 Maig, 2019
per Lluís Trullén
http://www.revistamusical.cat/critica/benjamin-grosvenor-un-pianista-enlluernador/

CONCERTS

Benjamin Grosvenor, un
pianista enlluernador
PALAU PIANO. Benjamin Grosvenor, piano. Obres de Schumann, Janáček,
Prokófiev, Liszt-Bellini. PALAU DE LA MÚSICA. 20 DE MAIG DE 2019.
Si una faceta interpretativa cal remarcar del pianista britànic Benjamin
Grosvenor, cal cercar-la en les seves facultats tècniques. Grosvenor –nascut
l’any 1992– ha estat guanyador de nombrosos concursos pianístics i les seves
actuacions al costat de grans orquestres internacionals i en enregistraments
discogràfics li han valgut un gran seguit d’elogis.
El Palau va poder escoltar un pianista enlluernador, capaç d’afrontar amb
valentia els temibles passatges d’octaves, encreuaments de mans
inversemblants, salts i arpegiats endimoniats propis de les
heroiques Réminiscences de ‘Norma’ de Bellini obra de Liszt i quedar
idènticament captivat amb la seva concreció i capacitat de recrear unes
atmosferes subtils que impregnen de musicalitat unes pàgines minimalistes
com les Visions fugitivesde Prokófiev. Grosvenor és, però, un pianista que ha
de seleccionar curosament el repertori que afronta en concert.

La seva versió de la Kreisleriana ens va presentar el Schumann més
apassionat i vehement, la vessant més espectacular d’aquestes vuit fantasies
inspirades en l’obra literària d’E. T. A. Hoffmann. Però aquesta visió del
Schumann més incisiu deixava de banda les facetes més poètiques, reflexives.
Tot anava encaminat a un plantejament abassegador en detriment d’uns
instants de pausa que oferissin un contrast amb la vessant més poètica.
Grosvenor es mou meravellosament en un pianisme que demana brillantor,
acrobàcia i jocs d’artifici tècnics que posin a prova el seu articulat de precisió
mil·limètrica i un aplom davant els passatges més compromesos que no
l’atemoreixen.
Un dels moments estel·lars del recital va arribar amb la seva versió de
la Sonata 1.X.1905 de Janáček, pàgina en la qual el compositor rememorava
tot el dramatisme de la mort de Frantisek Pavlik en el decurs de les protestes a
la Universitat de Brno. Obra punyent, evocadora, incisiva, estructurada en dos
moviments, s’inicia amb “Pressentiment”, en què Grosvenor va copsar tota
l’angoixa, l’austeritat i va recrear amb gran aprofundiment interpretatiu el
caràcter reflexiu que envolta els moments més onírics i plàcids del moviment.
En el segon apartat, “La mort” –amb la seva característica figura de treset que
apareix de manera obstinada–, el pianista britànic expressava tota la fortalesa
del discurs extraient el missatge punyent que conté la pàgina pianística del
compositor txec.
Grosvenor va seduir el públic per la seva espectacularitat i seguretat tècnica,
per la seva manera de tocar molt personal que ha estat catalogada com
elèctrica, però que dista encara d’un aprofundiment que de ben segur assolirà
quan d’aquí a un temps afronti les obres més exigents a nivell expressiu.
Imatge destacada: Benjamin Grosvenor. © Patrick Allen/Opera Omnia (foto
d’arxiu)
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