Recull de
Premsa

leccions, Artur Mas ha estat enviant misrcar la línia a Ada Colau. Ahir, amb Colau
t en la pugna amb l’Estat, tocava pastal vistiplau a la unió del tramvia, que per
romet a res, mentre la patata calenta del
untament quedava ajornada. La jugada va
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ERC vol entesa
i el PSC i el PP,
més fiscalització
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El president d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch, va considerar ahir “una bona notícia” la
reunió de Colau i Mas perquè
a parer seu indica “que hi
haurà col·laboració entre les
dues bandes de la plaça Sant
Jaume”. Bosch, que va insistir
en la petició –feta també per
Colau– que es completi el ramal de la L9 a la Zona Franca,
va celebrar l’acord assolit sobre el tramvia entre govern i
ajuntament perquè “suposa
enllaçar-lo per la línia més
curta, que és la línia recta”.
El socialista Jaume Collboni, va demanar a Colau
“màxima exigència” davant la
Generalitat, i va insistir en la
necessitat de controlar el
deute del govern amb el consistori perquè Mas “ha pres el
pèl a Barcelona durant els
darrers anys”. Pel líder del PP
a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, Colau va ser tova.
“Una cosa és la cortesia institucional i una altra la renúncia a defensar els interessos
de Barcelona, que és el que
ha fet Ada Colau continuant
amb les polítiques de l’anterior govern de CiU”, va dir.

catalans un caràcter plebiscitari, Colau va considerar que “l’únic preocupant del 27-S és que el govern del PP plantegi l’exercici de la democràcia com
una qüestió d’ordre públic”. Colau segueix sense
aclarir de quina manera
participarà en la Via Lliure
que l’ANC organitza l’Onze de Setembre, però va
apuntar que l’Ajuntament
donarà totes les facilitats
perquè pugui celebrar-se i
que ella exercirà d’“amfitriona” i “rebrà la manifestació”. Com es concretarà
això és un tema que Colau
va dir que pactarà amb els
organitzadors.
L’entesa no va anar gaire més enllà. Si de cas, es
va estendre a algun altre
assumpte poc concretat,
com ara la constatació
que cal reforçar les beques menjador, que no va
anar acompanyada de cap
compromís d’increment
de l’aportació del govern

per a les de Barcelona.
L’únic no rotund de Mas
va ser per a la petició que
Barcelona rebi el 100% de
la taxa turística. “Seguirem insistint”, va dir Colau.
L’afer, més espinós, el
del deute de la Generalitat
amb l’Ajuntament, es va
deixar per al setembre,
quan es tornarà a reunir
la comissió mixta Generalitat-Ajuntament, que no
ho feia des de l’octubre.
Ahir, el govern es va limitar a actualitzar una dada, sense més context: la
del deute vençut, és a dir,
el que la Generalitat ja
hauria d’haver retornat, i
que Munté va situar en 35
milions. La portaveu va
anunciar també que la Generalitat reconeixerà en
breu altres 20 milions corresponents a l’aplicació
de la llei de barris, el retorn dels quals ja estava
pactat amb el govern municipal de Xavier Trias. ■

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Els edificis, al carrer de Sant Pere Més Alt, són davant del
Palau de la Música i és on es volia fer un hotel ■ ANDREU PUIG

El Suprem manté
protegits tres
edificis del Palau
de la Música
a Dóna la raó a dues associacions de
veïns de Ciutat Vella a L’anterior govern

barceloní volia enderrocar-ne un

Mayte Piulachs
BARCELONA

El fallit hotel del Palau de la
Música és cada cop més un
miratge. El Tribunal Suprem (TS) va ratificar ahir
la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2013,
en la qual es dóna la raó a
l’Associació de Veïns per la
Revitalització del Cas Antic de Barcelona i a l’Associació en Defensa de la Barcelona Vella i s’ordena que
es mantingui la protecció
de les finques 13 bis i 15 del
carrer de Sant Pere Més
Alt i que no s’enderroqui la
finca 17, on Olivia Hotels
havia d’aixecar aquest
equipament de luxe, amb
l’acord de Fèlix Millet.
En concret, les dues associacions de veïns van demanar al TSJC que anullés els acords adoptats per
la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona, en sessió del 17 de
setembre de 2008, confirmats pel conseller de Cultura, el 16 de juliol de 2009.
La citada comissió denegava la descatalogació dels

edificis 13 bis i 15 del carrer de Sant Pere Més Alt de
Barcelona pel fet de considerar que calia “respectar
l’alineació viària, la pell de
les façanes i la volumetria”,
mentre que permetia l’enderrocament de la finca
número 17 sempre que es
fessin “els treballs de prospecció documental oportuns”.

La frase

—————————————————————————————————

“Només es critica que
la sentència no
s’acomoda a la
particular visió de
l’Ajuntament”
Tribunal Suprem
SENTÈNCIA

Amb aquesta resolució
es referma la protecció de
les tres finques. El Suprem, però, declara la seva
“incertesa” perquè no s’ha
tractat en aquesta causa
d’actes posteriors, com la
modificació del pla general
metropolità de la zona, necessària per poder-hi fer
qualsevol canvi. ■
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“Bach dibuixava una persona
en uns quants compassos”
Ton Koopman, clavecinista, organista, estrella del festival Bachcelona
JUSTO BARRANCO
Barcelona

T

on Koopman (Zwolle, Paï
sos Baixos, 1944) ha estat un
cop més la gran estrella del
festival Bachcelona, que
acaba de concloure. El cla
vecinista, organista i director, fundador
de la famosa Amsterdam Baroque Or
chestra el 1979, és una de les figures més
prominentsdelarevolucióquehaexperi
mentat la interpretació de la música anti
ga en l’últim mig segle, tornant als instru
ments i l’estil interpretatiu de l’època de
les composicions. Entre altres proeses,
Koopman ha gravat el cicle complet de
cantates de Bach.
Ha obert un festival dedicat a Bach.
Forma part dels que creuen que Bach
és el màxim en música?
Per mi és el compositor central de la his
tòria de la música, no hi ha ningú millor.
És el gran geni, com Leonardo Da Vinci,
Miquel Àngel. Si algú se li ha acostat és
Monteverdi.Perquèenellhihaunfantàs
tic equilibri entre l’intel∙lecte i l’emoció.
Les seves harmonies et poden tocar el
cor, i creguis en la religió o no, quan sents
una cantata de Bach de sobte evoluciones
espiritualment cap a la religió. Ens influ
eix de la manera més increïble. Pots dir
quina música tan bonica, sense veure que
és fantàstica, i després si aprofundeixes
descobreixes més coses. És un geni.
Monteverdi i no Mozart com a se
gon.
No. A prop Monteverdi, després Haydn i
després Mozart. Fins i tot posaria abans
Josquin Des Prés, una eminència.
Què és Bach per vostè, que li ha dedi
cat tant de temps?
Va deixar la música però sabem poc de la
sevavida.Perdescomptatelsfillsvanpar
lar amb gran estima del seu pare, però no
tenim documents del mateix Bach. I si
penses en tot el que va compondre, la ra
pidesa amb què ho feia, perquè escrivia
una cantata en tres dies... Händel era ca
paçd’escriureunoratorientressetmanes
i Bach d’escriure una passió en tan poc
temps.Eracapaçdedibuixarunapersona
en uns quants compassos.
És veritat que vostè va decidir inter
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Ton Koompan fotografiat al Palau de la Música durant aquest Bachcelona

pretar només fins a la mort de Mozart?
Ja no, tot i que va ser així molt de temps.
No havia après aquesta música, l’escolta
va,Beethoven,Brahms,perònoeralame
va música favorita. Quan a mitjans dels
noranta em vaig convertir en el director
de la Radio Chamber Orquestra a Holan
da, era obvi que interpretaria música més
enllà, fins i tot del XIX, que per mi era ter
ra incògnita. Em vaig introduir en Beet
hoven i fins i tot en el gran Rèquiem de
Schumann, i em vaig quedar allà i penso
que seré allà. Brahms és interessant però
molta gent pot ferho, l’estimen com jo la
músicabarroca.Perquèl’hauriadeferjo?
Aquest any vaig fer per primera vegada a
Viena la 9a de Beethoven, va ser una gran
fita. Anys dient que no ho faria, que era
massa avantguardista per mi. I encara no
he fet La creació de Haydn. La faré. I els
dos grans oratoris de Mendelssohn, però
necessito temps per ferlos bé. Els direc
tors dels seixanta i setanta no tenien idea
de fer Bach i avui hem de ser curosos de
no fer el mateix amb altres compositors.
La revolució en la música barroca a
què ha ajudat no s’ha acabat?

Ha de continuar. A l’inici estàvem con
tents de gent com Harnoncourt i Leon
hardt. A la següent generació, de gent
comSavall,aquiadmiro.Quaneraestudi
ant era més fàcil, s’havia de tocar Bach
com Leonhardt, Händel i Monteverdi
com Harnoncourt i els francesos com els
germans Kuijken. Imitàvem. Però Hän
del i Bach no han estat sempre iguals.
És veritat que a l’inici aquest movi
ment era gairebé contracultural i toca
ven en texans i hi havia porros?
Dec ser un dels pocs holandesos que no
n’ha fumat perquè no m’agradava. Però
quan entraves a un concert en una esglé
sia feia una olor que sabies el que era. I hi
havia xerrades sobre el patiment al món a
la mitja part. Encara recordo que a Bèlgi
ca el crític ens va dir vagabunds. Vam fer
jamsessionsambmúsicsdejazz,pop...Va
ser divertit. El meu pare és músic de jazz
aixíquenoestàgairellunydemi.Lameva
filla petita també canta jazz. El cercle fa
miliar musical s’ha completat.c
LLEGIU UNA VERSIÓ EXTENSA D’AQUESTA
ENTREVISTA AMB TON KOOPMAN A
www.lavanguardia.com/cultura
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CRÍTICA DE JAZZ
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Miles Tribut Big Band

Lloc i data: Palau de la Música

(28/VII/2015)
RAMON SÚRIO

El Mas i Mas Festival va inau
gurar l’edició número 13 amb
la Miles Tribut Big Band cele
brant alhora el 55è aniversari
de la sala Jamboree i el del mí
tic Sketches of Spain de Miles
Davis. I si bé no va sonar cap
tema d’aquest seminal àlbum,
el concert, batejat Sketches of
Catalonia, va ser un recorregut
per l’obra de l’insigne trompe
tista i en qualsevol cas va servir
per recordar un disc del mateix
títol –editat a la desapareguda
revista Jaç– que just dimarts
passat es va reeditar.
En aquest disc s’hi poden es
coltar la majoria dels temes
que van sonar interpretats per
una big band, dirigida per Joan
Chamorro, que integrava una
nombrosa secció de vents,
composta per joves membres
de la Sant Andreu Jazz Band,
més un trio de veterans de l’es
cena jazzística que incloïa Jo
an Monné (piano), Curro Gál
vez (contrabaix) i Esteve Pi
(bateria).
A aquesta sòlida base s’hi
van unir quatre solistes excep
cionals: Llibert Fortuny (sa
xos), Jordi Bonell (guitarra),
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Matthew Simon (trompeta) i
Carles Benavent (baix).
El repertori, amb arranja
ments escrits majoritàriament
per Alfons Carrascosa, va ser
un recorregut per l’obra de Mi
les Davis i també un tribut a es
tàndards del jazz, alternant
instrumentals i cançons. En
aquest últim apartat va desta
car Andrea Motis en temes que
domina com My funny valenti
ne o Some day my prince will
come. La ductilitat vocal de la
trompetista va acariciar amb la
sinuosa nocturnitat d’It never
entered my mind i també llis
cant pel swing de But not for
me i l’scat que corona l’All of
you de Cole Porter.
Altres joves cantants que
van tenir la seva oportunitat
van ser Rita Payés, també
trombonista que es va apode
rar amb la seva negra veu del
Bye bye blackbird, i Magalí Dat
zira, que, amb to esquinçat i
agut, va brodar Nature boy,
molt ben secundada per Lli
bert Fortuny.
En l’apartat instrumental, les
inicials Quasimodo i Four van
servir per comprovar el grau
de compenetració de la jove
orquestra i l’explosiu final,
amb Tutu i So What, el vir
tuosisme dels quatre convi
dats, les rodes de solos dels
quals van posar la cirereta a
una vetllada convertida en un
sentit homenatge.c

Des de les 8 del vespre fins
la 1 de la matinada,

Catalunya Música
Programa Notes de Clàssica-Quadern d’estiu
Conduït per Mònica Pagès
30-7-2015
Entrevista al pianista Jordi Masó que parla del seu concert al Palau de la Música
Catalana el dia 3 d’agost en el cicle Estiu al Palau.
Minuts 38:30 a 46:33
Enllaç
http://www.ccma.cat/catradio/notes-de-classica-quadern-destiu/fitxa-programa/1650/

