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ENRICROS
Abansde la invasid de les carabasses i les disfresses inspirades en els clhssics del cinema de terror, 1’1 de novembre
era el dia de Tots Sants, una
festivitat catblica d’origen c6ltic que servia per anunciar la
proximitat de l’hivern i recordar els avantpassats, i que a
Catalunya vinculem a la eastanyada i els panellets.
Per6, amb el temps, el cinema de Hollywood ens en va
descobrir la sorprenent versid
anglosaxona. Halloween 6s la
nit d’abans de Tots Sants o, si
ho preferiu, la Nit de les Bruixes, en la qual els esperits dels
ancestres familiars es passegen tranquil.lament pel mdn

dels vius. Ara que la festa s’ha
globalitzat i tots combinem
els panellets ambles dlsfreases terrorifiques, us proposem alguns dels millors
plans per celebrar corn calla
nit dels morts, sigui en famllia, arab la parella o sortint de
festa. La diversi6, i tamb6 la
por, estan assegurades.
HALLOWEEN
EN FAMiLIA
Per als qui els agradi matinar,
Hard Rock Care Barcelona
ofereix el seu Li’l Monsters
Breakfast, un terrorlfic esmorzar que inclou un taller de maquillatge i mfisica en directe a
cgrrec de Jamalklds. A m6s,
el diumenge30, de 10 a 12 bores, podreu gaudir d’un espectacular buret, en qu~ trobareu
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especialitats culinfiries corn
Parade, Horror en el Llac i La
el zombie finger o els terrific
selva de la por (AV. PERE
MOLAS,
rolls (PLA,CA
DECATALU
NYA,21.
KM2, VILA-SECA,TARRAGONA.
¯ Hardrock.com/cafes/barcelona/es).
¯ Portaventuraworld.com).
E1 mateix diumenge, 8’11 a
Per la seva banda, els vam18 hores, al Poble Espanyol
pirs i altres bestioles terhi haurfi una festassa amb
rorlfiques s’endinsen fins a
concurs de disfresses i jots de
les profunditats marines de
truc o tracte per tot el recinte.
l’Aquarium de Barcelona
A m6s, els m~s petits podran
per celebrar comcal el dia dels
fabricar les seves pr6pies taramorts vivents. A m6s d’una
basses i gaudir del Tfinel del
festa de disfresses, l’espai
Terror, espectacles de m~oferirfi la possibilitat de consgia, castells inflables i fins i tot
truir la seva prbpia ealxa de
una gran batucada zombi (AV.
truc o tracte i la de participar
FRANCESC
FERRER
I GUARDIA,
13. en un pintacares monstruds
¯ Poble-espanyol.com).
(MOLLD’ESPANYA
DELPORT
VELL,
Tamb6 Port Aventura se
S/N; ¯ Aquariumbcn.com).
suma a la festa amb uns especAjuntant les dues tradititacles exclusivament pensats
ons, la Granja d’Aventura
per a aquest dia, ambtltols tan
Park oferir~ la Castahallosuggeridors corn Halloween
ween, una celebracid famili-

ar que inclou activitats corn
un contacontes o el pintacares de la Bruixa Maduixa (CAMi RALDESURO,FINCA2, VILADECAVALLS.
PREU:9,90 EUROS;
¯ Granjaavent
urapark.com).
I, ja pensat per a tots els pfiblics, Brunch-In the City celebra una festa de Halloween
aquest dissabte, de 16 a 4 hores, encap~alada per Jimmy
Edgar, Danny Daze i Simian
Mobile (ENTRADA
A PARTIR
DE
10 EUROS.
¯ Brunch-inxom).
CULTURAl
ESPECTACLES
Perobrirboca,
el dissab,, al
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mltic E1 Mollno, podreu gaudir d’Alice in Terrorland, un
espectacular xou que combina mflsica, dansa, equilibrisme, performance, arts
visuals i DJs fins ales 5 de la
matinada; una versi6 trencadora i molt rods fosca del que
estem acostumats del relat d’Allcia, que aquest
cop no viatja al Pals
de les Meravelles, sin6 al tenebr6s m6n
de Terrorland (VlkA
I VIL,~,99. PREU
ENTRADA:1S EUROS.
¯ Elmolinobcn.com).
El dilluns 31, a parfir de les 21 hores,
la sala Phenomena
ens oferirfi una marat6 de cinema de

disfresses en qu6 no faltar~
terror ambtitols de culte com
si6, que inclouen castanyes i piNinot diabblic i El cementiri viruletes de xocolata amb forma
el millor rock’n’roll a cfirrec
vent, una de les adaptacions
de ratpenat, fantasmes, escom- dels DJs S6ren & Madmaxi
mds aconseguides de Stephen
Mr, Majestyk, Ja ho sabeu,
bres i carbasses (CONSELk
DE
CENT,
292; ¯ Cacaosampaka.com).podeu anar vest|ts del que
King. La sessid es tancar~ amb
una pel-llcula sorpresa que
Per la seva banda, el restauvulgueu, sempre que el resulels organitzadors han qualifirant En|gmatlum ofereix els
tat faci molta por, i, qui sap,
dies 29 i 31 uns sopars plens de potser guanyareu el premi a
cat de simplement al.lucinant
sorpreses que us posaran l’ai
la millor dlsfressa de la nit
(SANTANTONI
MARIACLARET,
168. PREU
ENTRADA:
12 EUROS. al cot i alhora us deixaran del
(NOUDE LA RAMBLA,
113.
¯ Phenomena-experience.com). tot bocabadats (PASSATGE
DOS ¯ Nastygarage.com).
DEMAIG,8. ¯ Enigmatium.com). A m~s, el mateix dia 31, a
Mentrestant, el Palau de la
Mfisica Catalana presenta el
partir de la 1 de la matinaConcert de Halloween amb
L/~ NIT DELESBRUIXES
da, la discoteca Razzmatazz
la projecci6 de Faust i mflsica
EIs Nasty Mondays de la
ens ofereix el Razzlloween,
en directe de Juan de la Rusala Apolo ens van ensenyar
una festa arab cinc espais de
bia. (PALAU
DELA MOSIfiA,4-6.
que no tenia sentit continuar
decoraci6 diferent i Dds corn
¯ Palaumusica.cat).
odiant els dilluns. Ara aconWally Lopez i Nifio Fixo, que
I si us agafa gana, recordeu
seguiran que no oblidem mai
arab la seva mflsica aconseque podeu adquirir alguna
la nit de les bruixes gr~ciguiran que els esperits no deide les llaminadures de Cacao
es a la seva Nasty Hallowexin de ballar (PAMPLONA,
88.
Sampakacreades per a l’ocaen, una espectacular festa de
¯ Salarazzmatazz.com).
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PiruletesdeCacao
Sampaka.
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© www.facebook.com/quartetgerhard

Quartet Gerhard (Lluís Castán, violí; Judit Bardolet, violí; Miquel Jordà, viola; Jesús Miralles, violoncel). Obres de Mozart, Gerhard,
Brotons i Smetana.

El Quartet Gerhard va iniciar el cicle de concerts Intèrprets Catalans, que se celebra al Petit Palau, amb un concert en què l’estrena del segon dels quartets de
Salvador Brotons s’erigia en un reclam ineludible. Els integrants del Quartet Gerhard van plantejar davant un nombrós públic un programa integrat per obres de
quatre autors, tots ells nascuts en diferents segles, en què les estètiques clàssiques, serials, nacionalistes i l’evocadora música del
conviure amb unes interpretacions destacadíssimes. Amb el subtítol “Primaveral”, el

de Brotons van

de Brotons es mou dins un llenguatge que segueix pautes

tonals, amb gran riquesa melòdica i unes estructures rítmiques que mai no defugen uns patrons tradicionals. El diàleg entre els instrumentistes és constant, en una
obra evocadora plena de matisos tímbrics i que juga constantment amb els contrastos de sonoritat gràcies a un ampli domini de les dinàmiques. Els membres del
Quartet Gerhard van copsar la placidesa melòdica del tercer moviment i van tocar amb un ímpetu i vehemència l’impulsiu darrer, marcat per l’ús del recurs del
ritme com a eix motriu. Una obra com les que escriu Salvador Brotons posseeix un interès inqüestionable i un atractiu sentit melòdic que, si bé s’allunya d’un
llenguatge avantguardista, gaudeix d’un magnetisme certament brillant. La gran interpretació dels membres del Quartet van propiciar que l’estrena assolís un gran
èxit, amb un Salvador Brotons que va recollir una grandíssima ovació del públic assistent.
La trajectòria del Quartet Gerhard l’ha portat a actuar, després de sis anys de la fundació, a nombrosos escenaris europeus i a ser guardonat en diferents
concursos. La clarividència amb què va afrontar una partitura netament clàssica com el
va assolir d’una obra complexíssima com el

de Mozart, o la varietat d’efectes sonors que

de Gerhard ratificaven aquesta reconeguda qualitat tècnica. L’estil d’aquesta darrera obra, que beu del

llenguatge serial de Schönberg, al qual cal afegir una diversitat constant d’efectes sonors, esdevenen un terreny en què els integrants del quartet es troben a gust.
La creació de colors, contrastos, efectes o la recerca d’una precisió molt exacta en el ritme van marcar la interpretació d’aquesta peça plena de modernitat i que
Gerhard va escriure al principi dels anys seixanta responent a un encàrrec de la Universitat de Michigan.

© Michal Novak (foto d’arxiu)

Una bellíssima interpretació del

d’Smetana (obra que relata de manera programàtica aspectes autobiogràfics del compositor emprant un

llenguatge en què s’apleguen els aires de dansa txecs i un lirisme refinadíssim d’una música marcadament nacionalista) va completar un programa brillant d’una
agrupació que es va moure meravellosament per les diverses estètiques que va afrontar.
Abans, i per recordar els quaranta anys del discurs de Pau Casals a la seu de l’ONU, el Quartet Gerhard va interpretar una delicadíssima adaptació d’
realitzada per Jesús Miralles, violoncellista del grup, que va compondre a la seva etapa com a estudiant al monestir de Montserrat.
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El millor de la setmana: grans cors i petits conjunts
El gran protagonista de la setmana és
l'esdeveniment que prepara l'Auditori per
al cap de setmana, amb una OBC de gala
(el mateix
, el director
titular, la dirigeix per primera vegada des
de les vacances) i dues grandíssimes
formacions corals: el
i el
. El
programa està íntegrament dedicat als
germans Mendelssohn.
Durant
la
resta
de
dies,
els
esdeveniments són més modestos, però
es prodiguen en una àmplia varietat
Imatge del Quartet Gerhard
d'espais de concerts En el nostre repàs
amb
setmanal parlem, per exemple, de la mostra de piano contemporani del
tot un Premi Nacional de Música en el programa. I esmentem també a alguns visitants illustres,
com la formació italiana
, que debuta a Barcelona, o els
,
integrada pels nens més talentosos del Conservatori de Lausana.
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Barcelona Clàssica - +
Aquesta és la nostra selecció diària de concerts, de dilluns a diumenge.
El Palau de la Música Catalana rep de nou al Quartet Gerhard, un jove
quartet de cordes que va ser guanyador de l'edició 2012 del Primer Palau, el programa de suport als
joves talents de la institució. Des d'aquell primer èxit, la formació ha aconseguit consolidar-se a
nivell internacional. En el repertori del concert del dilluns, cal destacar l'estrena d'una obra de
Salvador Brotons, el compositor resident al Palau aquesta temporada. (20.30h. Entrada: 10 €)
La Camerata Musicale Ligure, una formació amb més de 30 anys
d'història, actua per primer cop a Barcelona, dins de la temporada d'clàssica de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi que impulsa el músic Anton Serra. El programa proposa un
recorregut per la història musical d'Itàlia des dels temps de Rossini als nostres dies, incloent la
música de cinema d'Ennio Morricone i Nino Rota ( "Il padrino").
El Centre Cívic Urgell acull durant la setmana la mostra de música per a
piano contemporani organitzada per la Fundació Música Contemporània. El cicle arrenca el dimarts
24 amb Cecilio Tieles; continua el dimecres 25 amb el jove Bernat Català; i presenta a Ricardo
Descalzo dijous 26 i a Diego Fernández Magdaleno el divendres 27. L'entrada a tots els concerts és
gratuïta, però cal reservar-la prèviament de forma presencial per telèfon.
El Conservatori Municipal de Música de Barcelona ofereix setmanalment
concerts gratuïts. Els dilluns, normalment, estan dedicats als joves talents de la casa, mentre que
els dijous, habitualment, actuen formacions convidades. Justament el 27 d' octubre visiten el
CMMB els “Ministrings” del Conservatori de Lausanne, un
format per nens de gran talent
que actua regularment arreu Europa.
L'església de Santa Maria del Pi fa un salt en el temps i retrocedeix fins
a l'any 1536 de la mà d'
i el seu repertori de música de viola. Aquest any, segons
explica el programa del Festival Ars Longa, en el qual s'emmarca la seva actuació, es van publicar
els dos primers llibres de música per a aquest instrument en la història. Com tota la programació
d'Ars Longa, el concert és a taquilla inversa (es paga el que consideri l'espectador, a partir d'una
aportació mínima de 10 euros).
L'Auditori acull un dels primers esdeveniments de la
temporada. El mateix director titular,
es posa al capdavant de l'OBC per primera
vegada des de la tornada de vacances per interpretar la gran simfonia-cantata dels germans
Mendelssohn,
. Acompanyen l'orquestra un trio de solistes entre els quals destaca la
soprano María Hinojosa, i dues grans formacions corals de casa nostra, el Cor Lieder Camera i el Cor
Madrigal.
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orquestral i soprano: "Els
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tardor amb l'objectiu
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cambra al públic
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Joaquín Arrabal (foto d’arxiu)

Joaquín Arrabal (contrabaix), Daahoud Salim (piano). Obres de Valls, Schubert, Bottesini, Beethoven, Schulhoff i Falla. / David Palanca
(clavicèmbal), Esther Piñol i Grífols (arpa). Obres de Forqueray, Brasa, Bach, Zabel, Hindemith, Sanmartí, Brotons i Fauré.

El segon concert del cicle El Primer Palau presentava les actuacions de dos músics amb accent andalús: el contrabaixista Joaquín Arrabal (extremeny, per ser
exactes) i el pianista Daahoud Salim, que es va formar a Sevilla i ha continuat els seus estudis –en la doble modalitat de clàssica i jazz– a Holanda.
El tercer presentava accents diferents, i s’aglutinava entorn de la corda polsada, amb les actuacions del clavicembalista lleonès David Palanca a la primera part i
de l’arpista catalana Esther Piñol i Grífols a la segona, acompanyada a la marimba en una de les peces pel seu company Ferran Carceller.

Des de l’inici d’aquesta temporada, el contrabaixista Joaquín Arrabal ocupa la plaça d’assistent de solista de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu després d’haver
superat l’any de prova al llarg de la temporada passada. Això sol ja és garantia de la solvència i de l’estat de forma del músic d’Almendralejo. I no ha d’estranyar,
doncs, que el seu programa fos d’una exigència tècnica absoluta, explorant amb mestratge tots aquells recursos de l’instrument que rares vegades apareixen en
el seu rol orquestral. Sempre ben acompanyat per la pianista Astrid Steinschaden, Arrabal va obrir el programa amb la

del contrabaixista i

compositor Pere Valls. A l’exterior de l’edifici, una tempesta notable illuminava a cops de llampec les vidrieres del Palau, mentre Arrabal n’oferia una versió
convincent, amb caràcter i ímpetu, i un lirisme sostingut en els moments més tendres de l’obra.
La segona de les peces que va abordar fou la coneguda com a

de Schubert, escrita per a aquest instrument a mig camí entre la guitarra i el

violoncel (tenia trasts i estava afinada com una guitarra, però les cordes es fregaven amb un arquet). Pertinentment transcrita (l’

caigué en desús i

quedà com una raresa organològica), Arrabal va fer-ne una versió sòbria, amb molt bon gust i un control delicat del so, que mai no incidia en exabruptes. Igual que
en l’obra que va seguir: el

de Bottesini, el repertori del qual no pot faltar mai en un recital de contrabaix.

Un programa, el d’Arrabal, absolutament inscrit en una estètica romàntica que va permetre al jove contrabaixista de 27 anys fer palès el seu bon gust i el seu bon
.

A la segona part, amb el tarannà desimbolt de qui puja a una

, Daahoud Salim va entrar a escena per presentar la

de Beethoven. Salim

–que té una notable semblança amb Keith Jarrett– va abordar-la amb un enfocament personal que, tot i ser indicatiu de la seva originalitat, no ens va acabar de
convèncer: un discurs molt fragmentat, amb bona tècnica i bon so, amb atenció als plans sonors (excellent la fuga), però notablement compartimentat. Un
Beethoven, diríem, amb influències de Pogorelich, Gould i Gulda, ric en matisos, però faltat d’amplitud de mires.

Daahoud Salim (foto d’arxiu)

Salim va heure-se-les tot seguit amb la

(per a la mà esquerra) d’Erwin Schulhoff, que aquest compositor txec –mort el 1942 al camp de concentració

de Weissenburg– va dedicar a Paul Wittgenstein. Aquest va ser el moment àlgid de la vetllada, no sols per l’encert de programar una obra tan poc comuna d’un
compositor que el règim nazi va reeixir a enterrar, sinó per la magistral interpretació que en féu el jove pianista: una solvència i una brillantor exquisides, amb un
simfonisme pianístic aclaparador, tant per la potència sonora com per la bellesa desplegada (i amb una sola mà, evidentment).
La vetllada es va cloure a mode de capicua. Si Arrabal havia encetat el vespre amb la

de Pere Valls, ara era la

de Manuel de Falla

la que tancava les actuacions recuperant l’accent andalús. Però no gaire: perquè, en comptes d’incórrer en deixos flamencs, la lectura de Salim va aproximar la
a latituds septentrionals, tot extraient un sofisticat perfum impressionista d’una obra escrita per

l’any 1918 i que Falla –

contràriament al que era habitual en ell– va tenir enllestida en només quatre mesos.
Salim, fora de les directrius del cicle, va finalitzar la seva actuació amb un bis de factura pròpia, les agradables línies i harmonies del qual van acabar de fer
emmudir la tempesta que havia fet estralls al principi del concert.

Si en el segon concert, la indumentària i l’actitud dels intèrprets era notablement desimbolta, en el tercer van tornar les maneres més impostades del tarannà
clàssic. Amb rigorós i llampant vestit negre i camisa blanca, el clavicembalista David Palanca va pujar a l’escenari per interpretar obres de Forqueray, Brasa i
Bach. I després ho féu Esther Piñol, amb un elegant vestit escotat d’esquena i una actitud escènica amable i lluminosa.

David Palanca (foto d’arxiu)

El més sorprenent del recital de Palanca –que va adreçar-se al públic amb una projecció vocal quasi inaudible– fou l’elecció del repertori. En comptes d’optar pel
nodrit catàleg d’obres originals per a clavicèmbal, aquest jove professor del Conservatori de Múrcia va proposar un recital gairebé temàtic, basat en la idea de
transcripció. I va fer-ho apellant a una obra del Barroc francès (la

de Forqueray), a una obra del Barroc alemany (la

de Bach) i a una obra

original d’Ignacio Brasa, construïda com una paràfrasi lliure d’una peça barroca (qui sap si italiana).
Palanca va arrencar amb la

d’Antoine Forqueray, original per a viola de gamba, en una transcripció atribuïda al mateix autor i que manté la fogositat de

l’original (es diu que

, mentre que Marais la tocava com un àngel). Palanca la va abordar amb vigor, fent que el caràcter

dels moviments quedés ben reflectit a les seves mans: va mostrar-se delicat en els temps lents, però la seva aproximació en els ràpids –potser per la naturalesa
de l’instrument que tenia a disposició–, tot i que convincent, resultava un xic feixuga i densa de sonoritat. Quelcom semblant va passar també en l’arxiconeguda
de Bach (en la clafida transcripció moderna de Lars Ulrik Mortensen), que Palanca culminà cultivant gestualment un silenci llarg (quasi excessiu) abans
dels merescuts aplaudiments.
Com a obra central del programa, entre la

i la

, David Palanca presentava la

) d’Ignacio

Brasa: un títol llarg i genèric per a una obra que no era la millor aliada per al lluïment del solista. Els segles XX i XXI han vist notables aproximacions al repertori
barroc: n’hi ha prou de pensar en el

d’Stravinsky, en la

de Montsalvatge o en el

de Britten per

veure procediments ben diversos i reeixits. Però –si bé és meritori programar repertori contemporani–, el llenguatge notablement ardu de Brasa no feia brillar prou
l’instrument (almenys per a un cicle que té dimensió de concurs), i tornava opaca fins a l’extrem l’original del qual s’autoerigia en paràfrasi.

Amb tres quartes parts del cicle completades, l’actuació d’Esther Piñol i Grífols va significar un dels moments musicalment més rellevants dels sis recitals vistos
fins al moment. L’arpista catalana, amb una musicalitat exquisida, va confegir un programa que s’obria i es tancava (talment una sonata cíclica) amb regust
francès, mentre que al mig deambulava per tres obres contemporànies de llenguatges prou diferenciats, però amb el comú denominador de defugir plantejaments
atonals.

Esther Piñol i Grífols (foto d’arxiu)

Piñol va encetar el recital amb

d’Albert Zabel: cinc minuts d’arpegis incessants que simulen el brollar d’una font. Com si recreés la primera Ennèada de

Plotí, de la seva aproximació va emanar bellesa, serenor i una musicalitat profundament orgànica i rica en matisos. Si en aquest capritx de concert –de títol i
estètica francesos, tot i ser de compositor alemany–, Piñol va demostrar la seva naturalitat en el fraseig, la

de Hindemith va permetre-li mostrar les seves

aptituds en un llenguatge completament diferent. Tot i alguns harmònics traïdors, Piñol va saber mantenir-hi la tensió i l’interès de cap a peus, en una versió
madura i suggeridora.
Com a eix central de la seva actuació, Piñol va encertar-la enriquint tímbricament el recital i programant
Sanmartí. Per interpretar-la, va requerir la presència de Ferran Carceller, amb qui forma el

, del compositor manresà Joan
i amb qui va teixir un diàleg acuradíssim i evocador. Les

sonoritats de marimba i arpa s’amalgamen meravellosament en aquesta obra de regust modal encarregada per aquesta parella d’intèrprets excellents.
Acte seguit, una interpretació solvent de la

de Salvador Brotons (que explora –no sols subtilment– tots els recursos sonors de l’arpa) va servir per

conduir el concert cap al final. Amb una afinació que començava a estar ressentida de tantes notes, l’arpa d’Esther Piñol va fer aflorar l’exigent
de Gabriel Fauré, tot reprenent l’estètica apollínia que havia brollat en el Zabel d’inici.
Aquesta setmana el cicle descansa. El
Kebyart Ensemble.

serà dijous 3 de novembre, en què actuaran el percussionista Noè Rodrigo Gisbert i el quartet de saxos
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Música polonesa al Palau
18.10.2016
Diego Civilotti (http://www.nuvol.com/autor/diego-civilotti). Barcelona
(http://www.nuvol.com/lloc/barcelona).

Diego Civilotti
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civilotti)
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Josep Caballé i l’OBC
(http://www.nuvol.com/noticies/josep-caballe-iEl concert inaugural del
que arriba a la
lobc/)
Musica reservata a Ars Longa
tercera edició, va tenir com a protagonistes el meritori treball del
(http://www.nuvol.com/noticies/musica-reservataa-ars-longa/)
principal director convidat de l’
Antigues novetats
(http://www.nuvol.com/noticies/antigues, la destacada actuació de la soprano polonesa
novetats/)
Contrastos al Festival Mixtur
Iwona Sobotka i el propi programa, amb una diversificació molt
(http://www.nuvol.com/critica/contrastos-alfestival-mixtur/)
interessant i amb importants reptes per a l’orquestra. El concert va tenir
OBC i Smetana, bellesa efímera
lloc al
.
(http://www.nuvol.com/noticies/obc-i-smetanabellesa-efimera/)
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Víctor Pablo Pérez. Foto: Rafa Martín
L’estatisme de vegades esgotador de

al costat d’una

fredor amb la qual resulta difícil comunicar-se, en mans d’una
orquestra una mica tenallada no va resultar un bon inici. Les
, tot i que tractades amb delicadesa pel director, es van
convertir en una primera obra que va funcionar com a entrant i que
(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=801__zoneid=54__cb=60b
de-la-ruina%2F)

l’auditori va rebre amb certa fredor.
Originalment escrites per a veu i piano el 1915, les
, op. 31 de

contenen

tot el vigor stravinskià, la fantasia mística i el refinament francès. Les
que es van escoltar van ser tres de les sis que completen el cicle, que van
ser orquestrades pel compositor polonès el 1933. Més enllà d’una
magnífica administració de les atmosferes cambrísticas i un sòlid
empastament, aquí el desplegament de tècnica i aguda sensibilitat de
Sobotka seria el més ovacionat de la tarda. Un agut lluminós que va
omplir la sala des de la primera de les cançons “La lluna solitària”, va
precedir a “El rossinyol” i “La dansa” on va fer gala d’un instrument de
poderosa projecció i bellesa tímbrica.
La segona part presentava un repte important per a orquestra i director;
una

de

, un repte interpretatiu i acústic al que

van saber estar a l’alçada (esment a part mereix la pensada
absolutament fora de lloc, al meu entendre, de projectar sobre l’escenari
llums de diferents colors segons l’atmosfera que li suggeria a l’autor de
l’ocurrència). La fluïdesa de les cordes, conduïdes per una austera i
precisa direcció va ser la prometedora porta d’entrada al primer
moviment, assossegat però vigorós i en general equilibrat, encara que
fos el que més dificultats va presentar a l’orquestra. L’ardu treball de
fons de

aquí es va veure recompensat per un sòlid

equilibri sonor, en el qual a més van poder florir gran part dels petits
aspectes que aparentment anecdòtics, en l’escriptura orquestral
mahleriana insuflen de vida totes les dimensions sonores. Si aquests
van rebre una gran cura per la direcció, només vam poder escoltar
potser un excés de rellevància dels metalls en el segon moviment –que
d’altra banda van tenir un notable rendiment–, on va destacar el
concertino en aquesta
en

. Una vegada més,

(dansa de la mort) que li obliga a tocar
en el decisiu quart moviment

(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?
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4 Roger Subirà: "Els arquitectes treballem pel dret a
la ciutat"
(http://www.nuvol.com/entrevistes/rogersubira-els-arquitectes-treballem-pel-dret-a-laciutat/)
5 La màquina d’escriure
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10 El cel estàtic (en aparença) de Ricard Mirabete
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de la simfonia va oferir una interpretació solvent i elegant, agudament
dramàtica però sense cap afectació, amb un greu especialment
consistent. Una fidel
recorda el

(vida celestial) tal com es
es va filtrar en l’atmosfera a través

de la veu de la soprano, perfectament equilibrada i integrada en el
discurs orquestral, tot aconseguint amb una musicalitat genuïna i una
emissió homogènia, la veu celestial i ingènua d’aquest nen que creu

(http://www.viavespa.com)

Barcelona és un vesper.

Núvol, digital
deBarcelona
culturaamb una
Vola per
21.058 M'agrada
Vespa!

poder aconseguir el cel amb les seves mans.
Tot i que amb una entrada discreta i amb tots els condicionants a la
vista, en conjunt es pot considerar un èxit tant l’inici d’aquest festival
dedicat a la música polonesa, com el d’una valenta temporada de l’OSV

A tu i a 24 amics més us agrada

que promet ser interessant perquè ofereix un valor afegit a la vida
simfònica de la ciutat, maximitzant els recursos dels quals disposen.
1h
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