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Antonio López exposa dins del Palau de la Música una petita tria de dibuixos,
pintures i escultures i fora de l’edifici modernista un immens cap de la seva neta

L’art de les emocions
pintures i escultures
(dues de volum més contingut que Carmen) que
recullen aquest univers de
pensament lopezià. La
mostra ha estat comissariada per Violant Porcel i
Víctor García de Gomar.
Si algú es queda amb ganes de veure’n més, sempre pot anar a la galeria
Marlborough, que presenta, fins al 12 de maig, ni
més ni menys que l’última
escultura que ha gestat
López, una dona despullada esculpida en marbre
blanc de nom Fátima.

Maria Palau
BARCELONA

Antonio López no ha tingut mai pressa per acabar
un quadre. Només cal recordar el temps que va invertir en el retrat de la família reial espanyola: dues
dècades. Una altra cosa és
el neguit per començar-ne
de noves, d’obres. Sempre
l’ha tingut. Encara el té als
seus 82 anys. López s’enfronta cada dia a una pila
de projectes en marxa que
va forjant en paral·lel, mai
un després de l’altre, amb
aquesta lentitud que tant
el caracteritza, obstinat a
conquerir una perfecció
malaltissa. El que uns en
diuen realisme, per etiquetar el seu art, ell en diu
objectivitat. Aviat se n’hi
afegirà un més, de treball,
que fa temps que perseguia. “Tenia pendent pintar
Barcelona, com he pintat
Madrid, Bilbao i Sevilla,
però m’ha costat molt decidir el lloc. He trobat una
fotografia que m’inspira i
la tinc penjada a l’estudi.
No sé des d’on està feta, ho
hauré d’esbrinar. No s’hi
veu ni un tros verd, però té
una franja de cel i una altra de mar que em fascina.”
López
ha
visitat
aquests dies la capital catalana per beneir la petita
exposició que li ha promogut el Palau de la Música,
oberta al públic fins al 24
de juny, dins del seu cicle

Antonio López, amb la gegantina escultura que s’ha instal·lat a la placeta del Palau de la Música ■ JUANMA RAMOS

de propostes d’arts plàstiques de firmes de primera
categoria: Bill Viola, Louise Bourgeois, Joan Miró,
Antoni Tàpies, Jaume
Plensa, Kiki Smith... Pas
mal. Serà petita, la mostra
de López, ja que només
aplega una dotzena de peces, però l’escultura de
bronze que s’ha instal·lat a
la placeta de l’edifici modernista de Lluís Domènech i Montaner no és precisament de dimensions

reduïdes: és el cap d’una
nena que dorm, Carmen,
la neta de l’artista de Tomelloso. “El cos no vaig ser
a temps de fer-l’hi, perquè
la canalla creix amb molta
rapidesa. No entenc com
no se’n fan més, de retrats
de nens petits, per mi són
prodigiosos.” A prop hi té
un altre cap gegant, el de la
Carmela de Plensa, que en
principi havia de ser efímer a l’espai públic barceloní però que la pressió

ciutadana va fer que s’hi
quedés, no definitivament
però sí que per uns anys.
López i Plensa tenen
poca cosa a veure, més enllà de ser dos dels creadors
hispànics més reputats.
Però sí que, per diferents
camins, intenten arribar a
un mateix lloc: aquell en
què l’art irradia sentiments i emocions. En el
cas de López, no necessita
variar gaire de temes per
assolir-ho. La infantesa

que invoca Carmen o que
invocarà un futur autoretrat que està brodant a
partir d’una fotografia de
quan tenia mesos de vida. I
la natura morta com a
“símbol de vida”. Tant l’un
com l’altre, de tema, estan
travessats pel pas del
temps, que és el tema central del conjunt de la seva
obra.
A la Sala Lluís Millet del
Palau de la Música llueix
una selecció de dibuixos,

Josep Pla, fred
Les dues mostres reivindiquen els valors atemporals de l’obra de López. Els
mateixos que l’artista vol
insuflar en la vista de Barcelona que tan desitja pintar. Per impregnar-se de
cultura catalana, fa poc
s’ha submergit en El quadern gris, de Josep Pla. Però, pel que va dir el dia de la
presentació de l’exposició
del Palau de la Música, no
sembla pas que l’hagi entusiasmat gaire l’obra
mestra de l’escriptor empordanès. “És meravellosa
la seva forma de descriure
les coses, però em produeix tristesa el poc interès que té per les persones.
Pla ho nua tot, menys una
persona. I jo això ho trobo
a faltar. És com si hagués
renunciat a les emocions
humanes més profundes”,
va reblar. ■
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Cameron Graves
inaugura el Festival
de Jazz de Barcelona
Grec, Porta Ferrada, Barts y Palau acogerán
conciertos especiales de esta 50 edición
MIQUEL JURADO, Barcelona
Cameron Graves, que fuera pianista de la estrella jazzística del
momento: Kamasi Washington,
abrirá hoy las puertas del Festival de Jazz de Barcelona. El concierto se celebrará en Luz de
Gas servirá de pórtico a las celebraciones de la 50 edición del
certamen. En realidad el festival
esencialmente se seguirá celebrando, como es habitual, en
otoño, pero dada la singularidad
de esta edición otros certámenes veraniegos acogerán algunos conciertos especiales.
El festival Grec incluirá durante el mes de julio algunos de
los primeros conciertos. Como
el del guitarrista Pat Metheny
en formación de cuarteto (7 de
julio). También bajo el paraguas
del Grec, pero en la sala Barts
actuará otra de las estrellas jazzísticas del momento: Cécile
McLorin Salvant (25 de julio)
que llega con Dreams and Daggers, su último premio Grammy
bajo el brazo. En Barts también
actuarán Snarky Puppy, Cory
Henry y la nueva banda de Robert Glasper: R+R=Now.
El Festival de la Porta Ferrada en Sant Feliu de Guíxols también les ha cedido como homenaje una parte de su programación. Así, uno de los eventos
más multitudinarios del certamen barcelonés, el Jazz & Food,
pasará a celebrarse en esa población de la Costa Brava. El 5 de
agosto la Guíxols Arena acogerá
gratuitamente una reunión de
food tracks alrededor de un escenario en el que actuará la histórica Blues Brothers Band todavía codirigida por Steve Crooper
y Lou Marini. También actuarán Ray Cuza y Bokanté.
La Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) acogerá este año al festival de jazz en su programación. Será el 9 de noviembre den-

tro de serie de conciertos OBCPops en el Auditori. La orquesta dirigida por Clark Rundell estrenará el Concierto para piano y
orquesta de Brad Mehldau con
su compositor como solista. En
la primera parte se estrenará la
suite There Will Be Blood de Johnny Greenwood (Radiohead).
El festival de jazz barcelonés
nunca ha sido un coto cerrado,
músicas tan diversas como el
blues, el rhythm and blues, la
música cubana, la brasileña o el
flamenco han tenido las puertas
abiertas. Este año se han anunciado ya unos cincuenta conciertos. Entre los nombres incontestables del panorama jazzístico
destaca la presencia de la cantante Madeleine Peyroux (Palau, 3 de noviembre), los guitarristas Bill Frisell (Conservatorio del Liceo, 12 de noviembre) y
John Scofield (Barts, 6 de noviembre) y la nueva banda, promete ser una apisonadora de ritmo, de Randy Brecker y Bill
Evans (Barts, 10 de noviembre).
Guiñando un ojo a otros estilos destaca la presencia de una
de las grandes voces del momento, su directo es sencillamente
apabullante, la angelina Beth
Hart (Barts, 7 de noviembre).
En la parcela, siempre muy
cuidada de músicos locales, la
Locomotora Negra celebrará su
cincuenta aniversario (Palau,
30 de noviembre) y el pianista
Ignasi Terraza protagonizará este año el Retrat d’artista con cuatro conciertos diferentes.
La Filmoteca de la Generalitat se unirá al festival con un
ciclo de cine jazzístico del que
solo ha anunciado por ahora la
película Round Midnight de Bertrand Tavernier y el vestíbulo
del metro de la estación Diagonal acogerá la exposición 50 edicions a tot jazz y el Palau de la
música otra sobre la relación intensa del local con el certamen.
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El sallentí Padullés homenatja demà
al seu poble el llegat d’Emili Vendrell
ANIVERSARI DEL PRIMER CANTANT ESTRELLA CATALÀ  37

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,37

O.J.D.: 5485

TARIFA: 1748 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 747 CM² - 83%

SECCIÓN: PORTADA

27 Abril, 2018

Música

Padullés homenatja ‘la veu del poble’
El tenor sallentí oferirà demà al seu poble un recital teatralitzat pels 125 anys del naixement del cantant Emili Vendrell
RECITAL TEATRALITZAT

«Emili Vendrell, la veu del poble»
Lloc:

Espai Cultural Fàbrica Vella. Carrer
Camp de la Bota, s/n. Sallent. Dia i hora:
dissabte, a les 20.30 h. Entrades: 12 euros.
A la venda a codetickets.com i a l’ajuntament de Sallent.

PEPA MAÑÉ MANRESA

El tenor Roger Padullés (Sallent, ) ha passat el darrer
any fora de casa, amb una estada de tres mesos a Suïssa per actuar a Lucio Silla, una òpera de
joventut de Mozart, que també
va aterrar al setembre al Teatro
Real de Madrid, un escenari on,
fins al febrer passat, va estar
amb Dead Man Walking, una
òpera contemporània d’estrena. Entremig d’aquests compromisos té temps per tirar endavant projectes com un recital
teatralitzat amb motiu dels 
anys del naixement del cantant
Emili Vendrell, que portarà
demà (. h) a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent.
El projecte neix d’un encàrrec de l’Ajuntament de Valls,
ciutat on Padullés va anar a viure amb la família als  anys, i on
l’espectacle Emili Vendrell, la
veu del poble es va estrenar el 
d’abril passat. La idea inicial del
sallentí era fer «el típic concert
amb veu i piano» per homenatjar «una figura molt coneguda
a la primera meitat del segle XX,
per la generació dels nostres
pares». Però, en posar-se a fer
recerca, Padullés, que va estudiar a l’Escolania de Montserrat
i que, després de fer periodisme, va treballar durant tres
anys a l’àrea de comunicació
del monestir, va descobrir as-

pectes de la vida de Vendrell
(Barcelona, -) «molt
desconeguts i que estaria bé explicar i, finalment, em vaig tirar
de la moto i vaig escriure un text
per interpretar entre peça i
peça», explica el tenor. Per això,
a l’espectacle està acompanyat
pel pianista Josep Suri-nyach i
per l’actor Ferran Frauca, que
fa el paper d’Emili Vendrell.
El cantant de «Rosó»
Emili Vendrell, la veu del poble
s’inicia el dia que Vendrell
anuncia que es retira dels escenaris, un fet que es va esdevenir
el , i que «va ser un xoc».
Padullés, que durant un any va
anar a consultar el fons documental de l’Orfeó Català al Palau de la Música, «que guarda
tots els programes de mà de les
seves actuacions», per poder
confeccionar un repàs de la
seva trajectòria, posa al descobert que va ser paleta amb el seu
pare, que es va formar amb el
mestre Millet i que els franquistes el van sentenciar a mort per
«‘rojo, separatista y masón’» i
que, malgrat que li van commutar la pena, va haver de passar
per l’exili.
En l’espectacle, Padullés interpreta una desena de cançons
de la trajectòria de Vendrell,
com Rosói L’emigrant. Entre les
quals també hi ha una ària de la
sarsuela Don Joan de Serrallonga, d’Enric Morera, de la qual es
van fer poques representacions. «Era l’època que la sarsuela regnava a Barcelona, amb
quatre teatres al Paral·lel
a ple rendiment», explica el tenor.

RUTH MATAMALA

«Em fa especial il·lusió cantar a la Fàbrica Vella»
Roger Padullés no feia un recital a Sallent des dels inicis de la seva carrera i afirma que «em fa especial il·lusió cantar al nou espai de la Fàbrica
Vella perquè la meva besàvia i la meva àvia havien treballat als telers.
L’àvia, Roser Estany, ho va fer tota la vida. És una cosa que m’emociona».

Emili Vendrell va ser anomenat popularment de diverses
maneres: la veu del poble, perquè va renovar el repertori popular; l’angelet del barri, perquè estava arrelat al Raval; El
Francisquito, per la seva obra
més interpretada, la sarsuela Doña Francisquita; i El nostre Vendrell,

«perquè el públic el sentia una
figura molt propera, va interpretar sarsueles per tot Espanya i va recuperar i dignificar la
cançó catalana, va transformar
melodies d’Antoni Nicolau i Enric Morera i els va donar un nivell d’execució molt
alt. Ara ens semblen

populars catalanes, però es van
inventar llavors».
El David Bisbal de l’època
En un temps en què no hi havia
ni televisió ni xarxes socials,
Emili Vendrell «va arribar a ser
tan conegut que, com a anècdota, una empresa de begudes el
va contractar perquè, durant la
Volta a Espanya, es passegés en
un descapotable pels pobles
per saludar abans que passessin els ciclistes», explica Padullés, que, per comparar-lo amb
una figura actual, es remet al
mateix David Bisbal: «on anava
omplia els teatres i la gent el seguia de forma entusiasta».
El tenor, que l’últim cop que
va fer un tast musical a Sallent
va ser l’abril del  en la presentació d’un llibre de poesia,
està content de poder actuar a
la vila bagenca «ara que hem
pogut quadrar dates». Després
de visitar l’Espai Cultural Fàbrica Vella per fer el disseny de
llums i la posada en escena de
l’espectacle, assegura que «ha
quedat molt bé, i és una sala que
té moltes possibilitats».
Després de vuit anys establert a Alemanya, ara fa un
temps que Padullés viu a Salou
i, de cara a aquest any, agraeix
que té tancades actuacions «sobretot a Catalunya». Amb Emili
Vendrell, la veu del poble anirà
a Balaguer i Campllong. Al juny,
actuarà a l’Auditori amb l’OBC
i al Palau de la Música per fer
Cançó d’amor i de guerra, al juliol serà al Liceu amb La favorita, de Donizetti; i a l’agost interpretarà Acis i Galatea, de Händel, al festival de Peralada.

El pianista Josep Surinyach, el tenor Roger Padullés i
l’actor Ferran Frauca durant l’actuació que van fer a Valls
de l’espectacle «Emili Vendrell, la veu del poble»
MARTA ESCOBAR
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Joan Dausà, Mostassa i Ramon Mirabet
faran els concerts de comiat del festival
També hi haurà una actuació
matinal familiar a càrrec
d’El Pot Petit, que tindrà
lloc a l’Auditori de Girona
ALEIX CAMPS GIRONA

■ El Festival Strenes comença
avui el seu últim cap de setmana
que, amb el pont, comptarà amb
activitats fins dilluns, amb concerts de diversos artistes als punts
del Festival (les Escales de la Catedral i l’Auditori de Girona), que
comptaran també amb un espectacle familiar.
Paula Valls actua avui a l’Auditori, amb un estil musical que barreja el soul, el jazz i la música negra en general. Després d’haver

Paula Valls presenta disc a l’Auditori. DdG

realitzat diversos concerts arreu
del país pel seu primer treball
Black and White, Valls arriba al
Festival Strenes per presentar el

seu nou treball per primera vegada. Aquest nou treball de la jove
cantant ha estat produït per David
Soler i es tracta «d’un àlbum molt

més intimista i on els silencis també parlen».
Demà arriba el torn de José Gómez Romero, també conegut com
Dyango. El llegendari artista, amb
més de  discos d’or i  de platí,
arriba als  anys a l’Strenes per
fer un concert únic al territori català, en un parèntesi de la seva gira
americana.
Ramon Mirabet també té el seu
espai a l’edició d’enguany de
l’Strenes. Després que la seva última gira hagi estat seguida per
més de . persones en més
de  escenaris repartits entre sales, teatres, festivals de la talla de
l’Arenal Sound o els Jardins de
Cap Roig, l’artista ha escollit el festival per presentar en primícia el
seu últim treball.
«La veu trencada de Ramon
Mirabet, amb matisos que dibuixen un univers forjat per molts
quilòmetres de vivències, es podrà veure al magestuós escenari
de les Escales de la Catedral»,
diuen des del mateix festival.
La formació Mostassa actuarà

també dissabte en aquest mateix
escenari, just després de Ramon
Mirabet. El grup té com a carta de
presentació El que vam ser, un
disc que va veure la llum a finals
de l’any passat. Mostassa té un estil «diferent i original», amb una
poètica clara i directa que explica
«el sentit de la victòria i la derrota».
El Festival Strenes no es vol
oblidar tampoc del seu públic infantil. Per aquest motiu, es vol donar una opció «de qualitat» amb
El Pot Petit, que, amb més de
. discs venuts, s’ha convertit
en un dels grups amb més seguidors del territori català.
L’encarregat de tancar l’edició
d’enguany serà Joan Dausà, presentant el seu últim treball Ara
som gegants. El concert ha aconseguit generar una expectació que
des del festival han considerat sorprenent, esgotant-se les entrades
amb només  hores. Dausà ha
esdevingut «un projecte sòlid»
gràcies a directes com el doble
concert al Palau de la Música.

0123456780563

454  53412
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