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Músicaambànima

I el
bicentenari?

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

P er començar, una confessió: he
passat bona part de la Setmana
Santa llegint el llibre de Pedro
J. Ramírez La desventura de la

libertad, sobre el final del trienni liberal i
la bastant tràgica figura de José María
Calatrava. Doble confessió: el llibre
m’ha agradat. I fins i tot em sembla que
l’exdirector d’ElMundo, ara entre aques-
ta desventura acabada d’aparèixer i la se-
va nova col·locació com a president de
La aventura de la Historia, ha millorat el
to del seu assaig històric anterior –El pri-
mer naufragio– i ha trobat una veta prò-
pia com a cronista erudit, a cavall del pe-
riodisme del passat, per dir-ho així, i la
història pura i dura (encara que utilitza-
da en part també per explicar o compa-
rar amb el present, perquè això es troba
implícit en el llibre).
El cas és que de sobteme n’he adonat.

El tricentenari, 1714 i la guerra de Suc-
cessió i el centenari de la Mancomuni-
tat, 1914. I al mig què? Què passa amb el
1814? Què se n’ha fet del bicentenari de
la restauració borbònica? Perquè hi hau-
rà qui pensi que no hi ha res a celebrar
ni commemorar, però aquell any del
1814, que es podria dir que no està entre
els convidats a les festes pàtries, van tor-
nar als seus trons, ambmolt diverses for-
tunes, actituds i maneres de governar,
LluísXVIII a França i FerranVII a Espa-
nya. Sí, Ferran VII, potser el més odiós i
odiat dels monarques espanyols, “el rei
traïdor”, “elNarizotas”, el que ens va dei-
xar com a part de la seva herència la
qüestió dinàstica i la primera guerra
carlina, el dels ulls porcins i el bifi pen-
jant, però també el que va tornar de l’exi-
li francès sent el Deseado i que va ser
aclamat i complimentat des que va tre-
pitjar terres espanyoles i que va co-

mençar el seu retorn per Catalunya.
Barcelona, per exemple, el va rebre de

manera triomfal, com també ho van fer
Girona o Mataró. Era el rei que ens tor-
nava el país recobrat, que personificava
la revenja sobre la invasió francesa i, per
alguns, era també el garant de la Cons-
titució del 1812 (d’altres ja havien redac-
tat elmanifest dels Perses, intentant res-
tablir l’Antic Règim), que es va afanyar a
trair aquell mateix any i que, després,
mitjançant Riego, va ressuscitar durant
un trienni –“anem francament, i jo el pri-
mer, pel camí constitucional”–per a, des-
prés dels cent mil fills de Sant Lluís,
donar-nos una dècada reial i manifes-
tament ominosa…
Que poc s’explica i s’entén la història,

el nostre passat, quan ens parem en una
sola data… El 1714 culmina una llarga
guerra de Successió en la qual Barcelona
va ser primer borbònica per després re-
sistir com a austriacista. El 1814, molts
catalans aclamaven un rei infame. I el
1914, uns altres catalans engegaven un
programa de regeneració i de modernit-
zació insòlit…
No puc evitar preguntar-me quina lí-

nia futura resumirà els fets del 2014, i si
celebraran els nostres besnéts el nostre
centenari… I amb quina lectura del seu
passat, el nostre present…

OBC

Direcció: Jakub Hrusa
Solista: Janine Jansen, violí
Lloc i data: L’Auditori (26/IV/2014)

JORGE DE PERSIA

Decididament un gran concert, el 23
de la temporada i a l’abril. L’entusias-
me d’un públic molt jove a l’hora de
comprar o fer firmar algun disc de la
solista feia la sensació de continuar el
Sant Jordi. L’estrella de la sessió: Jani-
ne Jansen. Els qui hagin llegit a La
Vanguardia la personal entrevista de
fa un parell de dies, podran compren-
dremillor aquesta sensació d’interiori-
tat, i que el violí sigui com una part del
seu cos quan està en escena. Virtuosis-

me indubtable, gran capacitat tècnica,
però sobretot sensibilitat. Uns dies
enrere, a la mateixa sala, vam tenir
ocasió d’escoltar una altra dimensió
de l’art del violí: Zukerman, virtuós,
que toca cap enfora; la música surt del
seu violí. La deliciosa intimitat de la
Jansen fa que passi per ella, i en aques-
ta versió delConcert per a violídeTxai-
kovski va jugar amb tensions molt
subtils en la seva relació amb l’or-
questra, amb una varietat de matisos
en la dinàmica, en els rubatos, i una
cadència gairebé espiritual que va dei-
xar la sala sense respiració. Res de pi-
rueta virtuosística, al contrari, tot cap
a dins; exterioritzat amb claredat ab-
soluta en els tempos ràpids del final, i
una deliciosa expressivitat en el pianis-
simo. Una ocasió com poques d’escol-
tar música amb ànima.

Però el concert va tenir a més un al-
tre punt d’interès, en què l’orquestra
va tenir un molt bon paper: el jove di-
rector txec Jakub Hrusa, de gest molt
convincent, que connecta i empeny i
proposa un fraseig de gran musicali-
tat. Ho va fer acompanyant la Jansen, i
especialment obrint el programa amb
la Sinfonia da Requiem de Britten, obra
del 1940, en la qual el compositor brità-
nic expressa la duresa del seu temps
de guerres. És obra clara, de certa par-
quedat de recursos (dissonàncies i
complexitat rítmica) que matisen un
ostinato, i que arriba al final descons-
truint un trepidant allegro. Finalment
va tornar Txaikovski a escena, amb la
Simfonia núm. 6, en la qual, tret de la
inestabilitat del fagot, els solistes van
fermolt bona feina, amb una corda fle-
xible, bona resposta de contrabaixos,
color i musicalitat ben establerta per
Hrusa, que va inserir petites respiraci-
ons que van fer més contundent el fra-
seig i molt potent l’expressió.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D ebut màgic el de Pablo
Heras-Casado avui al Pa-
lau de la Música, una ca-
sa que li va obrir les por-
tes sent un jove músic

amb inquietuds corals i per la qual va
acabar residint un temps a Barcelona,
atret per la tradició coral catalana. A
ella torna ara, convertit en un dels direc-
tors d’orquestramés versàtils –des de la
música antiga a l’avantguardista– i més
habilidós a l’hora de manejar l’agenda,
ja que aquesta temporada ha debutat a
la Filharmònica de Nova York, la Lon-
don Symphony o la Philharmonia de
Londres. Sense oblidar la vis operística:
després del Rigoletto amb que va debu-
tar fa mesos a Nova York, el Met li ha
demanat de dirigir Carmen, un títol que
val a dir també ha fet en el Mariinski.
A vostè li demanen Carmen pel seu

sentiment andalús? “Hi deu haver res-
sorts geogràfics i folklòrics, perquè el
torero de Carmen també era de Grana-
da, però al final tot és música i jo ara
sento una connexió molt profunda
amb Schumann: són llaços de cultura
musical, d’estètica i de la meva pròpia
experiència vital”, respon un benhumo-

ratHeras-Casado al telèfon. AmbSchu-
mann debuta al Palau (20.30 h), única
parada espanyola en el marc d’una gira
amb l’Orquestra Barroca de Friburg,
amb la qual interpreta els principals
concerts per a solista: el de violí en re
menor amb Isabelle Faust, el de violon-
cel amb Jean-Guihen Queyras i el de
piano amb Alexander Melnikov. Per
part seva, l’Orfeó Català s’ha demanat
Nachtlied i també dos Cantos gitanos
de Brahms amb Melnikov al piano.

“Em sembla una sort enorme que
m’hagin demanat de fer aquest gir al
programa, perquè amb l’Orfeó vam
col·laborar al Festival de Granada, però

després no hi va haver ocasió de repetir
–apuntaHeras-Casado–. És un cor fan-
tàstic i per a mi és com tornar a casa, ja
que en una classe magistral que va fer a
Granada l’aleshores director Jordi
Casas, em va animar a venir a Barcelo-
na i a l’Orfeó. Llavors jo començava a
pensar que m’agradaria dirigir. Devia
tenir uns 16 anys i ja estava molt ficat
en la vida coral granadina. Al cap de
quatre vaig venir a viure a Barcelona”.

En aquest punt de la conversa, He-
ras-Casado passa al cata-
là, que, potser per la
proximitat de la se-
va cita amb Palau
100, és realment
fluid. “La Nacht-
lied de Schumann
és –diu– una obra
desconeguda però
sorprenent, origi-
nal i moderna, que
explora a través
de la poesia el
món dels co-
lors i la

suggestió, i crea ambients a través de
l’orquestració. És una oportunitat de
donar-la a conèixer i d’introduir la di-
mensió lírica de Schumann”, comenta.

D’aquesta giraHarmoniaMundi gra-
varà en directe els tres concerts de
Schumann en un disc que veurà la llum
el 2015. Però mentrestant, el director
granadí treu en primícia espanyola al
seu pas per Barcelona el primer àlbum
ambDeutsche Grammophon, convertit
en el primer espanyol que firma com a
artista d’aquest segell. En el projecte

Heras-Casado descobreix la faceta
d’empresari del mític cantant
d’òpera italià Farinelli. Interpre-
tat per Concerto Köln, el disc in-
clou una desena de primers en-
registraments mundials i peces
de compositors espanyols de

l’època. I hi col·labora el contrate-
nor Bejun Mehta.
“És un moment important per a

mi, l’inici d’una col·laboració a llarg ter-
mini com a ambaixador de la col·lec-
ció historicista Archiv, que té 66 o

67 anys però que ha estat un
temps en repòs i ara es vol

impulsar”. Per què Fari-
nelli? “Va ser la prime-
ra estrella del rock,
tenia una dimensió
èpica i eramolt cos-
mopolita en una
època en què no
era fàcil. En la seva
última etapa es va
dedicar a dinamit-
zar el panorama
musical de l’Es-
panya del segle
XVIII a la cort re-
ial. I com a figura
in t e rnac iona l
que era va pro-
mocionar l’inter-
canvi de músics,
companyies i
c ompo s i t o r s
entre Itàlia,

Àustria, França i Es-
panya, donant a conèi-
xer lamúsica espanyola
fora. A mi m’interessa
mostrar aquesta norma-
litat de la connexió en-
tre els estils musicals
europeus”.c

“És una sort que l’Orfeó
m’hagi demanat d’incloure
‘Nachtlied’ en aquest
programa de Schumann”

El 1814 van tornar als
seus trons, amb fortunes
i actituds molt diverses,
Lluís XVIII i Ferran VII

Després del seu recent debut amb la Filharmònica deNova York, el director
granadí s’estrena a Barcelona amb l’Orquestra de Friburg i l’Orfeó Català

Heras-CasadoarribaalPalau
Daniel
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