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«El més dicil en
l’òpera és dir ‘no’»
BRYN TERFEL Baix-baríton gal·lès. Ofereix un concert líric al Palau
MARTA CERVERA
BARCELONA

El baix-baríton gal·lès Bryn Terfel torna avui a Barcelona després de gairebé 20 anys d’absència amb un concert al Palau de la Música Catalana
en el qual repassarà alguns dels rols
més importants de la seva carrera.
L’Orquestra Gulbenkian de Lisboa i
les veus de l’Orfeó Català i el Cor Jove, dirigits per Gareth Jones, l’acompanyaran en el seu debut a l’auditori modernista.
–Al programa s’inclouen des de passatges de Mefistofele fins a la melodia més popular d’El violinista a la
teulada. ¿Va fer vostè la selecció?
–En realitat, no he tingut gaire elecció. Els promotors volien passatges
de Richard Wagner i Modest Mussorgski, i quan cantes alguna cosa
de La Valquíria, tota la resta canvia.
Gairebé cada concert d’aquest any
té molt de viatge per la meva memòria artística, amb àries de Falstaff i Boris Godunov, sense oblidar cançons de la meva terra i del teatre
musical.
–Amb aquesta minigira també passa
per Lisboa i Pamplona.
–És una manera de viatjar i acostarme al sud, una zona que conec bé,
ja que des de fa 12 anys cada agost el
passo amb la meva família a Puerto
de la Duquesa, entre Gibraltar i Màlaga. Als meus fills els encanta i a mi
em va molt bé per descansar.
–¿Fins a quin punt és important desconnectar en aquest món cada vegada més accelerat?
–Els cantants d’òpera tenim molts hàbits adquirits i ens agrada treballar.
«No» és la paraula més difícil de dir en
aquesta professió. Encara que la teva
agenda estigui plena de compromisos, ningú sap què hi haurà després.
Però és perillós no saber parar.
–¿Com valora la seva evolució?
–Ara tinc 52 anys i, des que el 1989
vaig cantar al concurs BBC Singers
of the World, la ruta a seguir ha sigut meticulosament planejada pels
meus agents. Les decisions han sigut importants i, per fortuna, he
tingut l’oportunitat d’actuar amb
directors com Claudio Abbado i
Riccardo Muti en els millors coliseus. Ha sigut com una experiència
culinària en la qual disfrutes del vi,
el menjar i el servei. I, si tens sort, et
tornen a convidar.
–¿Què l’espera en el futur? ¿Assumirà més risc o es quedarà amb el repertori ja conegut?
–Espero poder experimentar-los tots
dos, tenir una mica de tot és el millor. Si estrenes una producció nova,
acostumes a tornar a interpretar-la
quan la reposen. Això m’ha passat a
Zuric, on he tornat a fer L’holandès errant tres anys després d’estrenar-la. I

aquesta és una experiència meravellosa, perquè coneixes la producció,
la ciutat, i saps què en pots esperar. I
aquest estiu torno al Covent Garden
amb Falstaff. Després m’esperen Tosca i Boris Goudonov, totes produccions
que ja he fet.
–Té tirada per la peça If I were a rich
man. ¿Ser ric ha sigut un dels seus
objectius?

–Provinc d’una família de grangers.
Els meus pares tenien vaques i ovelles. Però no ha sigut mai el meu objectiu convertir-me en un home ric.
Artísticament, el més important és
aconseguir coses de les quals puguis sentir-te orgullós. Encara que
admeto que és un bonus quan et paguen per fer allò que estimes. Des
del 1989, he treballat molt per ser
on soc ara. H

33 El baix-baríton gal·lès Bryn Terfel, en una imatge recent.
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La Biblioteca de Navarra acoge
el martes un concierto literario
El guitarrista Samuel Diz
presentará el trabajo
‘Impresiones y paisajes’,
dedicado a la
Generación del 27
DN Pamplona

En abril de 1918 apareció en las librerías granadinas Impresiones y
paisajes, el primer libro de Federico García Lorca (1898-1936).
Dedicado a su profesor de música
Antonio Segura, García Lorca recogió en esta obra literaria la experiencia vivida en sus viajes universitarios por el patrimonio monumental español. Escrito en
prosa poética, Impresiones y paisajes desvela la musicalidad interna de un joven músico con alma de poeta.
Samuel Diz, activo intérprete e
investigador de la música en la
Generación del 27, propone descubrir la música original de la
época a través de un concierto literario que tendrá lugar el próximo martes en la Biblioteca Navarra (19 horas), con entrada libre
hasta completar aforo.
El repertorio incluye partituras para guitarra clásica de Manuel de Falla, Adolfo Salazar, Fernando Remacha, Rosita García
Ascot, Salvador Bacarisse y Ro-

Samuel Diz, en una imagen promocional.

bert Gerhard. Compositores que
mantuvieron una estrecha e íntima relación con Federico García
Lorca y que dieron respuesta musical a las inquietudes poética y
pictórica de convertir a la guitarra
en símbolo de vanguardia en las
primeras décadas del siglo XX. El
programa del concierto incluirá
siete piezas, entre ellas Homenaje
a Claude Debussy (Falla), Preludio

(Remacha) o Canciones populares
españolas recogidas por García
Lorca.
Graduado en el Conservatorio
Superior de Mu´sica Manuel Castillo de Sevilla, Samuel Diz (Tui,
1986) ha actuado en diferentes
pai´ses de los continentes europeo, americano y africano, destacando su presentacio´n en la Universidad de Yale, en el Harare In-

XOSÉ DURÁN

ternational Festival of the Arts de
Zimbabwe, así como en la Fundación Juan March o en el Palau de la
Música Catalana, donde recibió el
premio de la Crítica ‘El Primer Palau’. Seleccionado por Creación
Joven INJUVE, Samuel Diz presentó en el Centro Generación del
27 el trabajo discográfico Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca (Poliédrica, 2015).
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Martí, Lacaba i els autors
del documental, Teresa Soler
i Albert Santfeliu, protagonistes
del debat. MARC MARTÍ

Debat a la UNED. La projecció del documental «La corrupció: un organisme nociu» a la seu provincial de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància, a Salt, dona pas a un debat entre veus autoritzades. El problema
principal és la «manca d’ètica política», sosté el president de l’Audiència de Girona, Fernando Lacaba.

La resposta a la corrupció:
més i més política
Pep Taberner

E
GIRONA

xisteix, és entre nosaltres; Teresa Soler i
Albert Santfeliu, els
autors del documental que es va projectar, ahir, a la seu provincial de la Univeristat Nacional
d’Educació a Distància (UNED), a
la nau Kropotkin (cognom rus de
referència per a l’anarquisme) de
la Coma-cros de Salt, la defineixen
com La corrupció: un organisme
nociu. Un «càncer» que s’alimenta
de la manca d’ètica i de la indiferència; una «xacra» que també té
una versió de «proximitat», la que
afecta els ajuntaments. Finalitzada la projecció, arribava el debat,
amb dues opinions de solvència
contrastada, la del president de

l’Audiència Provincial de Girona,
Fernando Lacaba, i la del professor de Ciència Política de la UdG,
Salvador Martí. En un territori
com Catalunya, on la «laxitud»
col·lectiva va alimentar el «cas del
» (que va institucionalitzar el
cobrament de comissions a canvi
de la concessió d’obra pública per
part del partit polític que més anys
ha governat la Generalitat, la desapareguda CDC), malgrat tot, va
venir a dir Martí, no estem tan malament, i més si es té en compte
d’on venim, d’una tradició política
llatina de tall autoritari que fa segles va colonitzar Nàpols i Sicília,
vedats de la màfia.
L’argument del professor, exposat davant d’una audiència conformada per universitaris, sobretot, sosté que el català i l’espanyol
han mantingut un comportament
«raonablement honest» i en cap

cas a la pell de brau s’ha donat la
«democratització de la corrupció»
que es prodiga, per exemple, en
països com Mèxic, que Salvador
Martí coneix bé i on les mordidas
–que són més o menys quantioses
en funció de si les perpetra un policia de carrer o un ministre– estan
institucionalitzades. Aquí, a diferència del país nord-americà, «no
tothom ha participat de la cultura
[de la corrupció]», conclou.
L’avís
Alerta, però: tot i que l’abast del terrabastall polític provocat per la
profunda crisi econòmica que ha
castigat Espanya els últims anys
(que s’ha plasmat amb el trencament del bipartidisme i la irrupció
de nous partits com Podemos i
Ciutadans) no es pot comparar
amb el cas Tangentopoli a l’Itàlia
de finals dels noranta (que va aca-

A diferència de països
com Mèxic, aquí «no
tothom ha participat
de la cultura de la
corrupció», diu Martí
«Qualsevol es pot
presentar a una llista»
i això deriva en una
falta de «compromís»,
sosté Lacaba

bar amb el desmantellament del
sistema de partits) o amb el desencís nacional que va patir França
amb els mals exemples de presidents com Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy, s’ha d’evitar costi el
que costi el discurs que situa la política en la causa de tots els mals.
Al contrari, diu Martí: la lluita contra la corrupció requereix «més
política», no pas «antipolítica», corrent que al país de la bota va capitalitzar Silvio Berlusconi i a l’estat gal els Le Pen pare i filla, recorda. Que no estiguem tan malament, però, no significa que no
quedi molta feina per fer en la
«lluita» contra la corrupció, matisa
el professor: cal combatre aquest
«hàbit», provocat en gran mesura
pel sistema de finançament dels
partits i que «afecta la democràcia». Un combat, admet, que és
«molt difícil», tal com confirma la
solitud que han patit els delators
que apareixen al documental de
Soler i Santfeliu –la interventora
de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet que va denunciar el
«cas Pretòria», Maite Carol, i l’exregidora de Ciutat Vella Itzíar
González, que va destapar l’escàndol de l’hotel del Palau de la Música.
No hi ha «compromís»
La llarga trajectòria judicial de Fernando Lacaba atorga tota la credibilitat del món a l’asseveració pronunciada a l’inici de la intervenció: «tot això [els casos tractats pel
documental] no em sobta gens»
perquè es tracta dels «mateixos
delictes de fa molts anys. I a Girona
hem condemnat alcaldes, secretaris [municipals] i interventors».
Parla Lacaba d’una «corrupció sistèmica» als països mediterranis
(matisa que el Codi Penal espanyol no tipifica el delicte com a tal
i que, amb propietat, s’ha de parlart, en tot cas, de suborn, malversació i prevaricació), provocada,
essencialment, per una manca
d’«ètica política». «Qualsevol persona es pot presentar a una candidatura, no hi ha cap requisit». I
això deriva en el fet que tampoc
no hi ha «compromís».

las investigaciones han puesto de
manﬁesto la existencia de una
«compleja y heterogénea organización» unida para lograr la secesión de Cataluña. Para lograr
ese propósito, aﬁrma la instructora, los integrantes de la organización elaborararon «una premeditada estrategia perfectamente
coordinada,
con2018
arreglo a un plan
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independencia
El ex mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, está en libertad provisional
de Cataluña.

del referéndum ilegal el día 1 de
octubre y la ulterior declaración
de independencia aprobada por
el Parlament de Cataluña el pasado 27 de octubre».
Respecto al 1-O, la juez concluye que los Mossos, bajo el mando
de Trapero, se guió de forma
«emmascarada» para no actuar
ante esa ilegalidad.

El Rey apoyará a la Justicia española en Barcelona
A. G. Mateache - Madrid
El Rey regresa este lunes a Cataluña para presidir la entrega de
despachos a la 67 promoción de
jueces, un acto contextualizado
en la campaña de desprestigio
hacia la Justicia española encauzada por el independentismo.
Tendrá lugar en el auditorio de
Barcelona, y contará con la intervención del Jefe del Estado y del
presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes; y la di-

rectora de la Escuela Judicial,
Gema Espinosa. Unos discursos
que serán analizados con lupa
tras la denuncia del CGPJ por la
«coacción» que sufre Espinosa,
mujer del juez Llarena, hacia el
matrimonio a causa de la postura
del magistrado respecto al soberanismo, y más aún tras la decisión de la Justicia alemana de
dejar en libertad bajo ﬁanza a
Puigdemont tras rechazar el delito por rebelión.
La última vez que Don Felipe
presidió este acto fue en 2016, y en

aquel entonces estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Don Felipe, delante de un presidente que nunca se imaginó
verse en esta situación, aseguró
que «la independencia del poder
judicial es imprescindible» para
el adecuado funcionamiento de
la democracia y emplazó a los
jueces a defender la vigencia de
la Constitución. Un año antes,
Artur Mas fue el testigo de sus
palabras: «El respeto a la ley no
es una alternativa». A estas altu-

ras, después de las elecciones del
21-D, no hay presidente que pueda asistir al acto, por lo que será
Enric Millo, el delegado del Gobierno en Cataluña, el que asista.
Según el protocolo, tanto el presidente del Parlamento catalán,
Roger Torrent, como la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, están
invitados, pero fuentes de ambas
administraciones aseguran que,
de momento, ninguno de los dos
organismos contempla el acto en
la agenda. La última vez que Don
Felipe visitó Barcelona fue en

febrero, con motivo del Mobile. El
Jefe del Estado abandonó el Palau de la Música tras presidir la
cena de gala entre abucheos y
vivas a la república.
Unos meses antes, durante el
pasado mes de agosto, a tenor de
la manifestación por los atentados yihadistas acaecidos en
Cambrils y Barcelona, el Jefe del
Estado vivió una escena similar
protagonizada por los secesionistas. Una «costumbre» en la Ciudad Condal que no parece tener
visos de apaciguarse, dadas las
últimas actuaciones de los CDR,
entre otras desmontar las barreras de cuatro peajes en las autopistas catalanas.
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El Rei i la cúpula judicial seran dilluns a Barcelona
El Rei tornarà dilluns vinent a
Barcelona per presidir el lliurament de despatxos als jutges de
la 67a promoció de l’Escola
Judicial –que té la seu als peus
del Tibidabo–, cerimònia en què
ha estat present cada any des de
la seva proclamació el 2014.
L’anterior visita de Felip VI va
tenir lloc el 25 de febrer passat
amb motiu de la inauguració del
Mobile Word Congres. En
aquella ocasió, ni el president
del Parlament, Roger Torrent,
ni l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, el van rebre a les portes
del Palau de la Música, tot i que

sí que van assistir al sopar posterior. En la cerimònia de dilluns,
a la qual per primera vegada no
assistirà ni el president de la
Generalitat ni el conseller de
Justícia perquè estan destituïts
els anteriors i no s’han elegit els
futurs, està convocada l’alcaldessa Ada Colau, present en
anys anteriors. Com és habitual,
al lliurament de despatxos hi
assistiran, a més del ministre de
Justícia, Rafael Catalá, el president del Tribunal Suprem i del
Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el fiscal
general de l’Estat, Julián

Sánchez Melgar; el president de
l’Audiència Nacional, José
Ramón Navarro, i altres components de la cúpula judicial, a més
de la directora de l’Escola Judicial, Gema Espinosa, dona del
magistrat del Tribunal Suprem
Pablo Llarena. El jutge –que ha
dictat l’ordre de detenció de
l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont i manté a la
presó diversos exconsellers i
líders independentistes– i la
seva esposa han estat objecte
d’amenaces i de pintades intimidatòries a Das (Cerdanya), on
tenen una casa. / M. Alcázar
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Betevé – Àrtic
5-4-2018
Al magazine cultural Àrtic de Betevé el periodista Albert Galceran esmentava el concert
de Bryn Terfel al Palau com a recomanació setmanal. Terfel, que debuta a l’escenari
del Palau, reapareix a Barcelona desprès de 19 anys, actuarà al costat de l’Orfeó
Català, el Cor Jove i l’Orquestra Gulbenkian Lisboa, sota la direcció de Gareth Jones
(Palau Grans Veus).
Enllaç (a partir del minut 9:30)
https://bit.ly/2HaVuK4

