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Ibercamera obre el
curs amb un variat
programa de cambra
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Da Camera Ensemble PALAU DE LA MÚSICA 30 D’OCTUBRE

a col·laboració entre els artistes de
l’escuderia Ibercamera és un dels
trets característics de la veterana temporada de concerts, un tret que es va
tornar a posar de manifest en el concert inaugural de la 34a edició del cicle. La provinença diversa dels protagonistes va afavorir, a
més, que el programa defugís l’especialització
obsessiva pròpia del format concertístic imperant des de fa dècades i evoqués, encara que de
manera vaga, la varietat sense manies de les vetllades decimonòniques. Eric Silberger va ser el
primer a sortir a l’escenari del Palau de la Música per oferir una Partita núm. 2 per a violí sol
de Bach impecable d’execució, amb un so rodó
i ampli, i notables dosis d’extraversió en la Courante i la Gigue que no van estar acompanyades
d’un discurs més interioritzat en la monumental Chaconne conclusiva.
Menys convincent va ser la lectura de Varvara de la darrera sonata per a piano de Beethoven. El dramatisme, ben plantejat, del primer
moviment de l’Opus 111 va derivar massa moments en agressivitat i confusió de veus, amb un
so sec que es va reduir una mica en una Arietta llegida amb aplicació tot i que sense la desarmant senzillesa d’un dels passatges més sublims del compositor.
El deliciós Quintet ‘La truita’, la partitura de
cambra més popular de Schubert i una de les seves creacions més lluminoses, va permetre unir
els talents de violinista i pianista amb tres integrants del Da Camera Ensemble, que un programa de mà que necessitava una mica més de control editorial va deixar en l’anonimat (la nota de
premsa permetia identificar Jonathan
Brown a la viola, Erica Wise al
violoncel i David Sinclair al
contrabaix). L’obra va
fluir juganera i escumejant, en especial en les
variacions a partir del
tema del lied que li dona nom, i si la corda a
vegades pecava de certa timidesa, Varvara va
desplegar una ductilitat
absent en el Beethoven
anterior.e
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AL DETALLE
Carla Bruni versionará a AC/DC, The Clash, Depeche Mode, Rolling Stones y más en Madrid y Barcelona  Carla Bruni publicó semanas
atrás su su sexto disco, French Touch, un nuevo trabajo en el que la artista francesa
reinterpreta clásicos de la música contemporánea como The Rolling Stones, Depeche
Mode, AC/DC, Lou Reed o ABBA, entre otros.Dentro de su correspondiente gira de
presentación, Bruni pasará por España para versionar en vivo estas canciones y tocar
algunos de sus temas propios en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid (10 de enero) y en el
Palau de la Música de Barcelona (12 de enero, dentro del Festival Millenni.
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tes coses, i hi havia un complex de
pistes prou homologable a nivell
internacional. Es va fer un sorteig i
ens va tocar competir, en primera
ronda, contra una parella de francesos, assidus del càmping. La sorpresa va ser que la parella contrincant va
decidir el camp
3 Noviembre,
2017de joc i,

der evitar. Ens van dir: «Monsieurs,
la pétanque
c’est tout terrain!». Vam
PAÍS: España
acceptar el repte, vam haver de
PÁGINAS:
16
canviar
les estratègies
i vam jugar.TARIFA: 7877 €
Aquest no és un article sobre la
ÁREA:És426
CM² - 40%
petanca.
un article
sobre política i eleccions. H

WhatsApp, compartits per alguns
independentistes
creuen troFRECUENCIA: que
Diario
bar en aquestes imatges més raons
O.J.D.:
79409
per al
seu credo.
Però en cap d’aquestes escenes
ha un sol argument,
E.G.M.: hi
485000
tan sols la multiplicació (i perverOPINION
sió) SECCIÓN:
d’una emoció
fins a convertir-la
en agressió.

vulguem dir-los són una minúscula proporció de la població. De
cap manera es poden extrapolar
a la majoria dels ciutadans. Les seves accions només els representen
a ells. A la seva ignorància i al seu
odi. Alimentar-nos del seu vòmit
només pot fer-nos pitjors. H

Centenari d’un fet històric

Quan Lenin fascinava els catalans
L’impacte de la Revolució russa entre nosaltres es va allargar durant 20 anys i va canviar la vida de molts
ANDREU

Claret

P

er comprendre l’impacte extraordinari
que va tenir la revolució russa del 1917 a
Catalunya, imaginem
tres personatges d’aquella època.
Josep, un obrer del ram de l’aigua, gas i electricitat. Salvador, un
burgès que venia pastilles per a la
tos i tenia casa a l’avinguda del Tibidado, i Lluís, fill d’una família
menestral del Tarròs, escollit regidor pel Raval a les llistes del Partit
Republicà Radical aquell mateix
any. Lenin els va canviar la vida a
tots tres.

EL JosEp treballava a La Ca-

nadenca. Dos anys després que els
bolxevics assaltessin el Palau d’Hivern, ell i els seus companys van començar una vaga. Demanaven una
jornada de vuit hores, però la patronal es va quadrar. La vaga es va
endurir. Van aparèixer bandes de
pistolers. El capità general va treure l’Exèrcit al carrer i el nostre home va acabar al castell de Montjuic
amb tota la plantilla. La presó era
una màquina de fer anarquistes i
ell se’n va fer. L’anarquisme constituïa un projecte de vida en llibertat, però a Rússia els comunistes havien canviat la societat. Ell
somiava que les dues coses fossin
compatibles. Com Ángel Pestaña.
El Josep mai no va deixar de ser

anarquista, però es va
apropar als socialistes, i
quan Franco es va alçar
en armes i es va crear el
PSUC, se’n va fer. Stalin
era l’únic que ajudava la
República.
El Salvador era un
burgès il·lustrat, amb
un esperit filantròpic
que el va dur a finançar
un tramvia blau fins al
Tibidabo. Però era un
burgès immensament
ric, i quan els carrers
de Barcelona van quedar en mans de les milícies que havien aturat
l’alçament franquista,
va haver de marxar de
Catalunya. Confiscada, la seva torre va passar a ser la seu del consolat de l’URSS a Barcelona. El cònsol, Vladimir Antonov-Ovseenko,
hi oferia recepcions que ningú no
es volia perdre. Perquè el salmó era
del bo i perquè tothom pensava
que ell remenava les cireres. No era
del tot cert, perquè ell no controlava els serveis secrets soviètics. Dirigits per Alexandre Orlov, són els
que van aprofitar els Fets de Maig
per assassinar Andreu Nin.

Com tota la Catalunya

menestrala, Lluís Companys va
rebre la revolució russa amb interès i inquietud. Uns anys més tard,
Francesc Macià li va explicar les
tribulacions del seu viatge fracassat a Moscou per finançar l’operació de Prats de Molló. A Barcelona,
Rússia estava de moda. Es va publicar Crim i càstig i Anna Karenina,

proclames poc diplomàtiques.
Eren pretextos per liquidar-lo,
com tota la vella guàrdia bolxevic. A Catalunya, mentrestant, un
retrat gegantí de Stalin penjava
de la seu del PSUC, a la plaça de
Catalunya, i un de Lenin va presidir l’acte institucional que es va
celebrar al Palau de la Música, al
costat del de Macià.

La rEvoLuCió d’Octu-

NUALART

que Nin havia traduït al català, i es
va estrenar El cuirassat Potemkin. A
les cròniques moscovites de Josep
Pla, hi havia un cert cinisme i a les
d’Eugeni Xammar, escepticisme,
però Carles Pi Sunyer, d’Esquerra Republicana, el més entusiasta, va cantar les excel·lències d’uns
tractors que llauraven un nou país. Amb la guerra i l’ajut soviètic,
les classes populars catalanes van
quedar encegades. Més de 400.000
persones van desfilar a Barcelona
pel XIX aniversari de la revolució.
Era el 1937. El mateix any en què
Stalin començava les purgues de
Moscou. Companys els va saludar
des del balcó de la Generalitat amb
el puny tancat. Al costat hi tenia
Antonov-Ovseenko, que ho pagaria amb la seva vida. Stalin manaria afusellar-lo per massa independent, per massa amic del catalans,
i per espantar els europeus amb

bre va contribuir que homes com
el Josep es formessin una consciència de classe. En va néixer el
PSUC, que jugaria un paper cabdal durant la guerra i sota el franquisme. Però poc després, Nin va
ser detingut, torturat i assassinat
per agents de l’NKVD. El PSUC va
callar. No va ser l’únic. Fora del
POUM no es va aixecar una sola
veu catalana per condemnar-ho.
Els catalans havien quedat abduïts per Stalin. La seva intervenció
va justificar que burgesos com el
Salvador posessin el seu destí en
mans de Franco. Per Companys,
el suport de l’ URSS va constituir una abraçada de l’os. En va quedar presoner. Sobre Nin, també
va callar. L’espiral de guerra i revolució li havia fet assumir un paper que no era el de la menestralia. Sol passar.
L’ajut militar soviètic i les txeques van ser un pretext pel franquisme i una coartada per França
i Anglaterra. Potser explica que
la Diagonal s’omplís de gent per
rebre Franco. La fascinació per
l’Octubre de Lenin havia durat 20
anys. H
Periodista i escriptor.
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