un film en solitari el 2018

PAÍS: España
Un dels personatges més carismàtics de la saga Star Wars, Han Solo, protagonitzarà en so-PÁGINAS: 37
litari un film que s’estrenarà el 2018. Els directors de la pel·lícula seran Christopher Mi-TARIFA: 1913 €
ller i Phil Lord, responsables de La Lego pel·lí-ÁREA: 361 CM² - 43%
cula, i explicarà com un jove Han Solo arriba
a convertir-se
en2015
contrabandista.
9 Julio,

02

més espais per acampar

FRECUENCIA: Diario

L’Acampada Jove va anunciat ahir l’obertura
L’Acam

d’una nova
zona d’acampada, després que
O.J.D.:
14121
diume
diumenge s’acabessin els abonaments que

E.G.M.:
141000
perme
permetien
aquesta modalitat. El festival po-

líticom
líticomusical
organitzat per les Joventuts
SECCIÓN:
CULTURA

d’Esqu
d’Esquerra Republicana de Catalunya tindrà
lloc a Montblanc
M
del 16 al 18 de juliol.

Daniel Barenboim causa
sensació per duplicat
La Staatskapelle de Berlín brilla en
els dos concerts al Palau de la Música
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Daniel Barenboim
PALAU DE LA MÚSICA 6 I 7 DE JULIOL

l número de la sort,
aquest cop, és el dos, perquè ben poques vegades,
en els últims lustres, un
director de primeríssim
nivell i una gran orquestra oferien
dos concerts a Barcelona. La torna
és que l’assistència al segon programa de Daniel Barenboim i la Staatskapelle de Berlín al Palau de la Música va ser inferior al primer per
causes que se’ns escapen. Potser,
posats a triar, la depauperada butxaca del melòman va preferir la
combinació Wagner-Elgar (i ja sabem com les gasta Barenboim amb
el compositor alemany) a la dosi
Verdi. També cal tenir en compte
que la segona sessió quedava fora de
l’abonament general de Palau 100.
Fos com fos, qui assistís tant a un
com a dos dels concerts va poder sortir ben content, començant per uns
preludis wagnerians que van fluir
amb la força de l’evidència, i una majestuosa Simfonia núm. 1 d’Elgar que
deuria ser una revelació per a molts.
La forma, àmplia i orgànica, que té
Barenboim de respirar la música

E

Lauryn Hill

La gran dama del soul
El Cruïlla va tenir prou vista per
contractar Lauryn Hill i convertir
Barcelona en una de les ciutats per
on passa la gira europea d’una artista tan poderosa com intermitent.
L’excantant dels Fugees va debutar
en solitari amb The miseducation of
Lauryn Hill l’any 1998, i des d’aleshores la seva activitat discogràfica
ha sigut gairebé inexistent. Tanmateix, aquesta cantant i activista ha
mantingut el seu estatus com a gran
dama de la música negra sempre
crítica amb el racisme i els abusos
d’autoritat. El seu concert al Cruïlla serà dissabte a les 22 h.

troba en la magnífica Staatskapelle
de Berlín l’instrument perfecte per
fer-se realitat, un conjunt flexible i
atent (quina capacitat d’escolta mútua evidencien els seus integrants).
Una corda compacta i dúctil, una
fusta penetrant i un metall conqueridor (tot i que també capaç d’apianar quan convé) van tornar a exhibir-se en les obertures de Verdi del
segon dia. L’espectacularitat de Les
vêpres siciliennes (amb els violoncels
cantant amb unció el seu gran tema)
i La forza del destino va emmarcar
uns preludis de La traviata tractats
com dos petits i delicats poemes
simfònics.
L’Orfeó Català i el Cor de Cambra
del Palau es van bolcar, amb una
cohesió i empenta remarcables,
fins i tot en els arriscats moviments a cappella, en la complexitat
de les Quatre peces sacres de Verdi,
en les quals Barenboim va exacerbar els contrastos dinàmics i la
contraposició entre dramatisme
d’arrel operística i evocació de la
tradició polifònica renaixentista.
A una setmana vista d’un compromís d’aquesta envergadura, potser aquest no era el moment òptim
per anunciar el relleu de Josep Vila al capdavant dels dos cors, però
aquesta sessió va ser un immillorable punt d’inici al darrer capítol de
la seva titularitat.e

Daniel Barenboim en un dels concerts amb la Staatskapelle, l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música. A. BOFILL

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Un exercici d’est
força insípid de T
Teatre i Ciro Zorz
Crítica

La cohesió dels cors

FFS

L’estrany maridatge entre
Franz Ferdinand i Sparks
A priori costa d’imaginar què té a
veure el grup escocès Franz Ferdinand amb el duo californià Sparks,
una de les bandes preferides dels
Hidrogenesse. Les diferències són
tan evidents, incloent-hi l’abisme
generacional que els separa, que lligar el pop èpic d’uns amb el cabaret
irònic dels germans Ron i Russell
Mael semblava una idea condemnada al fracàs. De moment, la cosa funciona, si més no en el disc FFS que
acaben de publicar. Lògicament falta veure com serà el directe que oferiran al Cruïlla dissabte (1 h), i el 19
de juliol al FIB de Benicàssim.e

Una de les imatges promocionals de
Premis i càstigs. DAVID RUANO

SANTI FONDEVILA
BARCELONA

‘Premis i càstigs’ FESTIVAL GREC: TEATRE L
(SALA FABIÀ PUIGSERVER) 4 DE JULIOL

s encomiable la volunta
companyia T de Teatre d
var-se i buscar nous repte
nics al llarg de la seva ja lla
jectòria. I d’aquí que encar
textos, contractin directors i ampliï
tot la plantilla del grup si ho conside
cessari. D’aquí també que s’hagin ave
a col·laborar amb l’argentí Ciro Zorz
ferent del teatre argentí i insistent ra
dor dels codis teatrals. Premis i càstig
pròpiament una funció sinó una sessi
ller d’interpretació. Més ben dit, la p
d’un taller d’interpretació força clàss
feina que connectaria amb el gran tri
creador d’Estado de ira (tres anys en
però amb una funció a la setmana) qu
nya justament un assaig de teatre de
Gabler amb certes complicacions.
Premis i càstigs és un joc escènic
dintre del teatre, en el qual durant u
na i llarga estona els actors i actrius m
com es fuma, com es cus, com s’escri
cenari, com es pela un plàtan, com s
na. Un delicat exercici d’estil, un va
gests i excessiva subtilitat per a una co
insípida que vol fer virtut de la subti
contenció i el gag mínim.
A partir d’una pausa en l’assaig, i to
trant en una escena d’un drama rur
construït, la sessió esdevé menys o
però també més humorística. A la fi, l
de confrontar l’intèrpret amb les acc
personalitat del personatge esdevé lle
ment monòton. Sobretot per a aquells
tadors que no estan il·lustrats sobre
ticularitats dels processos creatius.e
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