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Valery Gergiev: “L’art és una bona
medecina per a l’agitat món actual”

Oc
sin

El director del Mariinski i el pianista Daniïl Trífonov il·luminen l’Spring Festival

Lloc i d

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Barcelona Obertura Spring Festival ha arribat al zenit amb el desembarcament a la ciutat de Valery
Gergiev i l’Orquestra del Mariinski.
La formació de Sant Petersburg està present cada any a Ibercamera,
però aquesta vegada, i fent un esforç a favor d’aquest bull primaveralperlamúsicaclàssicaquevolimpulsar Barcelona Global, se li ha
afegit un solista de luxe per defensar plegats un parell de programes
russos a L’Auditori (ahir) i el Palau
de la Música (avui). Parlem de Daniïl Trífonov, el jove pianista que va
captivarGergieval Concurs Chopin
del 2010. La seva meteòrica carrera
ja li ha valgut un Grammy i el fet de
ser artista de l’any Gramophone
2016.
–El meu primer concert va ser un
recital. I amb el mestre Gergiev vaig
tocar després de guanyar el Concurs Txaikovski del 2011 –explica
capcot el pianista i compositor de
28 anys.
–No va ser abans? –pregunta el
seu mentor.
–No, després –atura precís
aquest artista, que exemplifica una
certapuresaiquemalgratlasevajoventut no es decanta per explorar
repertoris crossover. Això sí: li
agrada “el rock progressiu dels setanta i el jazz”.
Veure’ls plegats és un fet excepcional a Barcelona, per bé que fa
anys que formen tàndem als principals auditoris del món. Guerguiev
recorda la gran gira que van em-

“Si em dedico al piano
és per culpa del concert
de Scriabin que tocaré
avui al Palau”,
explica Trífonov
prendre el 2011. Fins i tot van tocar
el Concert per a piano del mateix
Trífonov, a qui qualifica de “fantàsticpianista”.“Reuneixunaestranya
combinació de dots musicals i creatius. I no em refereixo a l’estil, sinó a
l’oïda que té per interpretar diferents compositors. Ens retrobem al
cap de tres o quatre mesos i ell ja té
sis o set peces més al repertori. I
amb curiositat per aquelles que me-
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El pianista i compositor Daniïl Trífonov, un Rakhmàninov del segle XXI, amb Valeri Guerguiev a Barcelona

reixen tornar a ser interpretades,
perquè ell s’ha format amb mestres
de l’escola pianística russa, de gran
poder creatiu, i sent curiositat per
obres de pianistes del passat”.
DesdelpuntdevistadeTrífonov,
la seva relació amb Guerguiev no
nomésésmusical.Téaveureambel
seu suport a una generació que lluita per noves idees al seu lloc comú

de procedència. Com a compositor
actualment està abocat en un cicle
de cançons. I avui a Barcelona defensa el Concert núm. 1 de Rakhmàninov i el de Scriabin.
“De Rakhmàninov sempre es toquen els números 2 i 3, per bé que el
primer era el seu preferit. No l’hi
demanaven mai, però és una músicafresca.Iunrepteestudiantil:ésel

‘Aleksandr Nevski’ amb l’Orfeó
Al Concert per a piano de

Scriabin, més la cantata de
Prokófiev Aleksandr Nevski
en què col·labora l’Orfeó Català –“La millor música de cinema que s’ha escrit mai”, segons
Guerguiev–, s’ha afegit avui al
programa del Palau de la Música (20 h) el Bolero de Ravel
a tall d’obertura. Potser per
compensar el mestre Guerguiev els 23 anys que feia que no
trepitjava la sala, els mateixos
que fa que actua a L’Auditori.
“És interessant comparar les
acústiques; el truc és situar els

músics de l’orquestra d’una
determinada manera. És una
ciència, un art”, diu. Josep
Maria Prat, d’Ibercamera, li
va recordar que al llarg de la
seva col·laboració, des del
1994, han celebrat amb ell i la
seva orquestra 132 concerts
i més de 40 programes diferents. “I, si hi sumem els quilòmetres que ha fet anant i venint de Sant Petersburg iles
gires per Espanya, surten els
40.000 de la volta al món”.
“Només 40.000?”, pregunta
Guerguiev, rient.

do. El 1953 viatja a Londres, on va

seu treball de graduació. I pel que fa
a Scriabin, mereix ser programat
més sovint. És qui té la culpa que jo
em dediqui a la clàssica: em vaig obsessionar amb ell durant temps, em
sé la meitat del seu repertori. I
m’agrada la gran evolució del seu
estil –al principi era més Chopin,
tot i que amb idees originals–”.
Guerguiev està d’acord que Scriabin mereix ser tocat més sovint,
“però només per grans artistes, segons la meva modesta opinió, perquè si no poden ser considerades
peces poc interessants. Jo mateix
em vaig graduar amb el Concert de
Scriabin quan era pianista, quan en
Daniïl encara no havia nascut...”,
apunta qui amb 24 anys, desmantellada l’URSS, va guanyar el concurs
Karajan de direcció a Berlín...
L’art va més de pressa que la política?, li preguntem. “No sé si més de
pressa, però és una bona medecina
per a l’agitat món actual. L’intercanvi artístic i la curiositat pel repertori d’altres països és molt important. Vinc de dirigir òpera russa
a la Scala, i puc dir que no hi ha res
comparable amb la reacció d’unpúblic tan difícil. Qualsevol polític pot
veure aquest triomf”.
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

De l’article de Lluís Millet i Loras (Barcelona, 1939-2019), músic i musicòleg que va morir dijous, a Recerca Musicològica
(XIV-XV, 2004-2005). Va ser director del cor de l’Orfeó Català (1977-81), una entitat que havia fundat el seu avi, Lluís Millet
i Pagès. Millet i Loras va ser membre fundador de la Revista Musical Catalana en la seva segona etapa, el 1984.

P

arlar del llegat històric de l’Orfeó Català, per a alguns, pot
semblar una obvietat, ja que es
tracta d’una institució pròxima i d’un
grau de coneixement alt, almenys de
manera nominal. Tanmateix, però,
recordo que un estudi d’opinió encarregat cap als anys 70, en una època de
transició per a l’entitat, començava
les seves conclusions dient que l’Orfeó Català, per a una part de gent del
carrer, era una cosa present, que és
aquí, com la muntanya de Montserrat, però de la qual molt pocs podien
dir realment el que era. En un aspecte visible i tangible, l’edifici del Palau
de la Música Catalana podria ser considerat com un llegat de l’Orfeó al país, un monument arquitectònic molt
de temps menystingut –des que Eugeni d’Ors es va llançar a un gran atac
contra el Modernisme per afavorir
les tesis del Noucentisme–, però que
avui, en una altra sensibilitat històrica, ha estat altament revalorat. El

El llegat històric de l’Orfeó Català
Palau encarna la nostra tradició musical
més immediata, de la mateixa manera que, posem per cas, la sala del
Musikverein de Viena representa
la tradició musical centreeuropea
romàntica de signe germànic. [...]
una lectura atenta de l’edifici ens
mostra un autèntic manifest de
la ideologia d’una època i, en la
part corresponent, de l’ideari estètic i musical de l’entitat que el
féu construir, l’Orfeó Català. [...]
L’Orfeó va ser fundat el 1891 (el mateix any de la publicació de l’opuscle
Por nuestra música de Felip Pedrell) per
Lluís Millet i Amadeu Vives, com a conseqüència de l’impacte provocat per les actuacions de les agrupacions corals estrangeres en els
actes de l’exposició del 1888 i amb el propòsit tàcit d’assolir un esglaó qualitatiu superior al representat pels cors de Clavé, per a la figura del
qual, d’altra banda, Lluís Millet professà una ad-

miració incondicional, com a líder social
i com a compositor. […] L’Orfeó Català,
fruit de la tensió espiritual generada
per la Renaixença, nasqué en un
punt d’inflexió entre els epígons
d’aquest moviment i el revulsiu renovador del Modernisme. De fet,
la formació d’una consciència musical catalana no havia de manifestar-se fins cap a la segona meitat
del segle XIX, després d’un llarg període de decadència i darrere d’uns
corrents culturals més amplis i no específicament musicals. De primer la
Renaixença i, després, el Modernisme actuaren indirectament com a revulsius del
món musical en un doble sentit, erudit i popular. D’aquí nasqué la nostra musicologia, referida tant a la música culta com al folklore, l’aspiració a una música autòctona nacional i a una
cultura musical idònia per ser assumida a nivell
popular. El fenomen del wagnerisme, que més

tard va sobreviure com a factor de signe conservador, aportà una mena de
succedani de doctrina estètica als
músics nacionalistes catalans, per
substituir una tradició inexistent a
Catalunya, que no havia conegut un
romanticisme musical propi. Potser
per aquesta raó, el nacionalisme musical català, entès com un corrent específic i ubicat en un determinat moment històric, en partir d’aquesta situació anòmala, té tantes intuïcions
genials com intencions fallides.
L’aportació de l’Orfeó Català en
aquest terreny se centra en el fet d’haver incentivat i fomentat una escola
pròpia i original de composició coral,
fonamentada en la cançó i l’esperit
popular, i, al mateix temps, en una pionera labor de divulgació del patrimoni de la música antiga del país, que
li posava a disposició l’aleshores incipient ciència musicològica. […]

Lluís Millet i Loras 2004
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6 CONCURS
65è
MARIA
MA
AR CANALS
88 jov
joves talents pianistes
dee tot el món al Palau de
la Música Catalana
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MARIA CANALS,
UNA DONA DECIDIDA
I VISIONÀRIA
Maria Canals va apostar per la projecció dels joves talents de Barcelona perquè
“una ciutat sense artistes és un desert per a les ànimes”

Maria Canals, en una imatge de joventut quan
iniciava la seva carrera artística.

Dona decidida i visionària, Maria Canals
va ser una pianista, pedagoga i gestora
cultural que va dedicar la seva vida a la
música, tot i que mai va viure el seu art
com un camí de recerca de l’èxit individual. Primer com a concertista i després
com a directora de l’Ars Nova, fins
culminar la seva carrera amb la creació
del Concurs Internacional que duia el
seu nom, amb el qual va situar Barcelona
com una de les ciutats més importants
en l’àmbit pianístic.
Filla del pianista Joaquim Canals i Matacavas, que es va formar a París al costat
d’Isaac Albéniz, i la seva segona esposa,
la seva jove alumna Agnès Cendrós i Salvador, el talent musical de Maria Canals
li venia de família, i va ser molt rellevant
per la seva carrera i tot el que va aconse-

guir com a dona influent en el món cultural envoltar-se de personatges singulars
com Lluís Millet, Manuel Blancafort o
Ricard Viñes. Com a concertista, Maria
Canals va tenir una curta però intensa
trajectòria al llarg de la qual va dedicar
importants esforços a donar a conèixer
la música dels compositors del seu temps.
Com a pedagoga, es va realitzar personalment a través de la seva Acadèmia Ars
Nova, on diverses generacions de joves
barcelonins van rebre un ensenyament
musical rigorós i de qualitat.
Des d’un començament, Ars Nova va
apostar per incentivar als seus alumnes a
través de concursos i premis i ajudar-los
a presentar-se en públic; conceptes pedagògics inusuals per a l’època, fins que va
voler anar encara més enllà en la seva am-

bició de recolzar el talent més jove i va ser
així com al 1954 va concebre un projecte
que no tenia cap precedent a Espanya: un
concurs internacional de piano per afavorir que els seus alumnes entressin en contacte amb músics joves d’altres països i,
d’aquesta manera, donar també projecció
internacional a la seva ciutat natal, perquè
“una ciutat sense artistes és un desert per
a les ànimes”. La primera edició se celebrà
el 1954 al Palau de la Música Catalana, que
acull cada any la final.
Arribat a la seva 50a edició, Maria Canals
va deixar en mans d’una nova generació
la gestió i organització de l’obra de la
seva vida que s’ha centrat en continuar
la tasca de rigor del concurs i ha obert línies d’actuació noves de caire divulgatiu,
educatiu i social.
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“Aportem tranquil·litat econòmica a l’artista i, alhora,
donem visibilitat al jove talent, que té
l’espai idoni per mostrar-se amb excel·lència”
“La promoció de les arts és una
de les línies d’actuació cabdals
de la Fundació Jesús Serra, sobretot entre els nens i els joves.
Dues de les passions del fundador del Grup Catalana Occident eren la poesia i el piano, i
promocionar-les manté viu el
seu llegat. És molt important
per nosaltres atorgar el Primer
Premi del reconegut Concurs
Internacional Maria Canals

Barcelona per dos motius. El
primer és que 25.000 euros
suposen una important dotació econòmica per un artista,
donat que aporten l’estabilitat
necessària per poder-se dedicar a la seva carrera com a pianista amb garanties. El segon
motiu és que, mitjançant els
quatre concerts en temporada
estable a territori espanyol
que es garanteixen amb el

premi, contribuïm a donar
visibilitat al jove talent, que
té l’espai idoni per mostrar-se
amb excel·lència. Fet poc
habitual, i que els guanyadors
valoren molt donada la repercussió que té”.
Ignacio Gallardo-Bravo
Carreras,
Director de la
Fundació Jesús Serra

Carlos Cebro amb els premiats del 64 Concurs 2018

“El Concurs és un bonic
trampolí per a aquests joves
d’impressionant talent”
“Convidat de molt jove per
Maria Canals per formar part
del jurat del Concurs, amb el
temps vaig ser nomenat director artístic i president del jurat, fet que m’ha fet conèixer
països dels cinc continents.
Però l’important són ells, els
candidats. El Concurs Maria
Canals és un bonic trampolí

per a aquests joves de tantes
nacionalitats diferents i d’impressionant talent que hem
de jutjar. Sempre ens queda
un racó de nostàlgia per no
poder fer més per a ells.”

El director de la Fundació
Jesús Serra valora molt
la tasca de l'associació
Maria Canals

Carlos Cebro,
director artistic del Concurs
i president del jurat

Alexey Sychev tocant a
l'acte de lliurament de
premis al Saló de Cent

“El més important és la felicitat,
que és part d’aquest esdeveniment
en una ciutat especial”

Un dels concursants a les proves
eliminatòries del Petit Palau

“Aquestes tres setmanes de
concurs van ser com un conte
de fades. Tan bon punt vaig
arribar a Barcelona vaig veure
l’expectació que despertava
l’esdeveniment, amb la gent
mirant amb respecte els participants com si fossin super
stars. Aquesta atmosfera
em recordava la World Cup
de Moscou. L’organització

Evgeny Konnov demanat la mà a la seva
promesa en l'acte de lliurament de premis

és increïble! I després vaig
adonar-me que tant hi feia
qui guanyava el concurs, el
més important és la felicitat,
que és part d’aquest esdeveniment en una ciutat especial.”
Evgeny Konnov,
guanyador 64è Concurs
Maria Canals Barcelona

“El que sentim a la sala de concerts és fruit
d’un treball enorme on tot té la seva importància: la tècnica,
la sensibilitat, la capacitat per transmetre emocions”
El Concurs Maria Canals té la
sort de comptar amb un centenar de famílies que cedeixen el
piano de casa seva.
“Des de fa dos anys gaudim del
privilegi d’acollir a casa nostra
un pianista. Durant dues setmanes la casa s’omple de música. L’estudi constant, la cura
de tots els detalls per millorar
el que sembla immillorable... El
que sentim a la sala de concerts
és fruit d’un treball enorme,
on tot té la seva importància:

la tècnica, la sensibilitat,
la capacitat per transmetre
emocions. En Kristoffer es va
adaptar ràpidament al pa amb
tomàquet. Trobava boníssim
tot el que menjàvem i va dinar
amb nosaltres cada dia. Vivia
lluny de casa, sol en un pis, i
s’alimentava a base de pasta i
de pizza. Així que es va sorprendre molt quan el diumenge ens
vàrem reunir tots a l’entorn
de la cassola d’arròs. En François-Xavier era un treballador

incansable. Interpretava unes
obres d’una dificultat tècnica
enorme. Estudiava i estudiava.
Gravava el que treballava i
tot seguit anava marcant a la
partitura tot allò que podia
millorar. Va ser un gust poder
seguir amb la seva partitura tot
el concert que havia preparat.
Ens el va oferir sencer, només
per a nosaltres.”
Conxita Amat Miralles,
família acollidora

Concursant a la gran final amb orquestra
Conxita Amat amb el
piano de cua de casa seva
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TORNEN ELS JOVES TALENTS
DEL PIANO
Del 23 de març al 4 d’abril, la 65a edició del Concurs Internacional
de Música Maria Canals reunirà 88 joves talents del piano d’arreu del món
PROVES
DEL CONCURS
DEL 23 DE MARÇ
AL 4 D’ABRIL 2019
PRIMERA PROVA

SEMIFINAL

RECITALS DE 20 MINUTS

6 RECITALS DE 50 MINUTS

Preludis i Fugues de Bach,
Sonates de Beethoven
i estudis romàntics.
24 de març, 17h
25 de març, 10h i 17 h
26 de març, 10h i 17h
27 de març, 10h
Petit Palau, 5 euros per sessió

Recital lliure amb una obra
espanyola obligada.
31 de març, 10h i 17h
Petit Palau Petit Palau,
10 euros per sessió

GRAN FINAL

3 CONCERTS PER A
PIANO I ORQUESTRA

SEGONA PROVA
18 RECITALS DE 40 MINUTS

Les grans obres romàntiques,
la música del s.XX i els
compositors del present.
28 i 29 de març, 10h i 17h
Petit Palau,
5 euros per sessió

CONCURSANTS
La 65a edició del Concurs
Internacional de Música
Maria Canals Barcelona,
el certamen de més prestigi a Espanya, comptarà
enguany amb 88 pianistes de 33 nacionalitats
diferents, dels quals
60 són homes i 26 són
dones, amb una mitjana
d’edat de 23,5 anys.
D’entre els 240 inscrits
–rècord ﬁns al moment–
la selecció s’ha fet amb
una comissió artística
sota la supervisió del
director artístic del
Concurs, Carlos Cebro,
que és també president
del jurat.
La novetat d’aquest any
ha estat el canvi d’edat
dels inscrits, que s’acceptaven entre 17 i 28 anys.
Per primera vegada en la
història del concurs s’han
escollit 2 concursants de
17 anys. A més, han estat
acceptats 7 espanyols,
dels quals 3 són catalans.

El Concurs Internacional de
Música Maria Canals és el degà
dels concursos de música a Espanya. Creat l’any 1954, des de
llavors s’ha celebrat de manera
ininterrompuda cada any. És
membre de la Federació Mundial de Concursos Internacionals
de Música des de 1958 –de fet,
és l’únic concurs català que en
forma part– i l’Alink-Argerich
Foundation. El 2018, durant la
celebració del concurs, el Maria
Canals Barcelona va acollir, al
Palau de la Música Catalana,
la I Conferència Mundial de
Concursos de Piano.

La ﬁnal compta amb el suport
de la Fundació Banc Sabadell.
Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC),
3 d’abril, 20h
Sala de Concerts,
Palau de la Música Catalana,
de 10 a 35 euros
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ALEMANYA
Michael A. Haeringer

AUSTRÀLIA
Alexander Yau

1

ÀUSTRIA
Philipp Scheucher

1

CANADÀ
Aaron Chow

11

COREA, R.G.
Jun Hwi Cho
So Hyang In
Hyeonjun Jo
Honggi Kim
Su Yeon Kim
Haeun Kim
Jin-Hyeon Lee
Samuel Sangwook Park
Yeon-Min Park
Yong Gi Woo
Jihyung Youn

1

COSTA RICA
Josue Gonzalez

DINAMARCA
Filip Michalak

ESPANYA
Bernat Català
Francisco J.
García Verdú
Magí Garcías
Francisco Montero
Jorge Nava
Rubén Ángel Russo
Alberto Greer Menjon

2

ESTATS UNITS
Anna Dmytrenko
Robert Levinger

6

FEDERACIÓ RUSSA
Aleksandr Kliuchko
Nikolai Kuznetsov
Philipp Lynov
Nail Mavliudov
Daria Parkhomenko
Vitaly Starikov

2

FRANÇA
Diana Cooper
Rodolphe Menguy

GEÒRGIA
Ana Kipiani

GRAN BRETANYA
Dominic Doutney
Daniel Evans
Niklas Oldemeier
Kausikan Rajeshkumar
Yuanfan Yang

1

GRÈCIA
Efstathios Chomatsas

1

HOLANDA
Aidna Mikdad

1

HONG KONG
Ka Jeng Wong

2

ISRAEL
Natanel Grinshtein
Ido Ramot

EL JURAT

PREMIS

Els membres del prestigiós
jurat presidit per Carlos Cebro
(Uruguai/França), director artístic del concurs, es fan públics
en el mateix moment que es
coneixen els pianistes acceptats, seguint amb la línia de rigorositat que marca el Concurs.
Enguany en formen part Albert
Attenelle (Catalunya/Espanya),
Tomas Böckheler (Alemanya),
Ewa Osinska (Polònia), Pavel
Nersessian (Rússia), Sunghoon
Simon Hwang (Corea del Sud),
Danielle Laval (França), Mladen
Tcholitch (Sèrbia/França),
Begoña Uriarte (Espanya/Alemanya). Des dels inicis del concurs, Maria Canals va convidar
un jurat d’avalada trajectòria
d’arreu del món i de diferents
escoles pianístiques per tal
que aportessin una perspectiva
crítica i diversa sobre la qualitat
dels concursants.

Els premiats s’enduen més
de 80.000 euros en premis,
entre els premis principals (el
primer és el Premi Fundació
Jesús Serra, dotat amb 25.000
euros; el segon l’atorga la Fundació Carulla, i suma 10.000
euros, i el tercer la Fundació
Lluís Coromina, amb 6.000
euros de dotació), a banda
dels especials i els concerts
en sales de prestigi, entre les
quals es troba el Palau de la
Música Catalana i concerts
amb algunes de les orquestres
més importants a Espanya. Tot
plegat, un total de 25 recitals i
concerts amb orquestra remunerats. El concurs s’estructura
en dues proves eliminatòries,
una semiﬁnal i una gran ﬁnal
amb orquestra. Aquestes proves se celebren a la prestigiosa
sala de concerts del Palau de la
Música Catalana.

3

ITÀLIA
Nicolas Giacomelli
Antonia Comito
Simone A. Tavoni

7

JAPÓ
Shuta Kimoto
Kurara Koga
Kazuya Saito
Ayane Shoda
Kaoruko Takagi
Kiana Reid
Fuyuko Nakamura

1

LETÒNIA
Daumants Liepins

2

MÈXIC
Luis C. Juarez Salas
Daniel Ochoa Gaxiola

1

PERÚ
Priscila Navarro

4

1

POLÒNIA
TAIWAN
Radoslaw Gozdzikowski Zu-An Shen
Magorzata Kruczek
Mateusz Rettner
Andrzej Wiercinski
TURQUIA
Salih Can Gevrek

3

PORTUGAL
Pedro Gomes
Rafael Kyrychenko
Joäo Xavier

1

R. TXECA
Robert Bily

1

ROMANIA
Daria I. Tudor

1

SINGAPUR
Tommy Jing Yu Leo

2

TAILÀNDIA
San Jittakarn
Phanuwat Sripramodya

1

3

UCRAÏNA
Diana Chubak
Roman Lopatynskyi
Polina Sasko

1

VENEÇUELA
Jeremias J.
Obando Telleria

11

XINA, R.P.
Xuehong Chen
Zhiheng Guo
Wenqiao Jiang
Ying Li
Sitong Meng
Dongjun Miao
Jinhong Li
Xinran Wang
Xiaoxiao Wei
Lin Ye
Chuyue Zhang
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L’OFF CONCURS
El Maria Canals desenvolupa una rellevant tasca divulgativa, educativa i social per acostar el piano a tothom
EL MARIA CANALS
PORTA CUA

EL MARIA CANALS
EDUCA

És la iniciativa més visible de
l’OFF Concurs. Consisteix a posar pianos de cua a disposició de
qualsevol persona que els vulgui
tocar en diversos espais públics
i accessibles de Barcelona, Catalunya i Espanya, en un ambient
agradable i festiu.

Cada any, l’associació promou
activitats de caire didàctic i educatiu, tant per a infants, joves,
com per a adults, que se centren,
especialment, en l’aspecte lúdic
de la pràctica del piano, sense
oblidar els fonaments tècnics,
i se celebren en espais diversos.

EM TOCA!

TU HI TOQUES?

Impulsat i organitzat conjuntament amb la Fundació Jesús Serra
des de fa 4 anys, és el projecte
amb més vocació social. Ofereix
l’oportunitat de conèixer i aprendre a tocar el piano a nens i nenes que viuen en barris amb un
alt percentatge de vulnerabilitat
social. Enguany s’han becat més
d’un centenar d’infants de Barcelona, Sevilla i Madrid que reben
amb gran entusiasme classes
cada setmana.

Amb el hashtag #johitoco, l’OFF
Concurs ha promogut la participació entre les escoles de música,
conservatoris i tots aquells que
s’atreveixin a gravar un vídeo
explicant per què toquen el piano
i què és el que més els agrada de
la pràctica, acompanyat d’una
breu interpretació musical. Els
premiats en el concurs “Tu hi
toques?” tenen l’ocasió de tocar
el piano de gran cua del Palau de
la Música Catalana.

PIANOS
10 DISTRICTES
Com a novetat, enguany,
el MCB realitza una ruta
per les places dels deu
districtes de Barcelona com
a compte enrere per l’inici
del Concurs. El piano de cua
passarà per Plaça de Sants
(13 de març), Jardins de Can
Bruixa (14 de març), Plaça
de la Virreina (15 de març),
Plaça Eivissa (16 de març),
Rambla del Poble Nou (17
de març), Plaça Bonanova
(18 de març), Plaça de Virrei
Amat (19 de març), Plaça
Fort Pienc (20 de març),
Plaça Orﬁl·la (21 de març)
i Plaça Reial (22 de març).

10 PIANOS DE CUA AL
PASSEIG DE GRÀCIA
El dia 23 de març, els 10 pianos
de cua del Maria Canals i la
Fundació Jesús Serra conviden tothom a participar al
Concurs Maria Canals a través
de l’OFF Concurs. Se situaran
a llocs emblemàtics com els
Jardinets de Gràcia o la Casa
Batlló. L’acció té lloc entre les
10h del matí i les 20 del vespre.

Professor
col·laborador de
l’OFF Concurs
en una sessió de
Piano als Patis que
és possible gràcies
al suport de l’Obra
Social de la Caixa.

Performance artística a la Plaça Reial
i membres de Musical’s Choir

MARATÓ DE
PIANO DE CUA
A LA PLAÇA REIAL
El 22 de març 2019
El Concurs Maria Canals
organitza –conjuntament
amb l’Associació La Reial,
la Fundació Setba i Drap
Art– una marató a la
Plaça Reial que ja s’ha
convertit en una tradició.
Hi haurà les següents
actuacions:

1 1 –1 2 H

16 –17 H

Actuacions de pianistes
professionals proposats
per Sidecar, Jamboree
i el concurs Maria Canals

Actuació d’estudiants
del Conservatori
Professional del Liceu

1 2–1 3 H

Actuació alumnes
Suzuki Music Institute

Actuació d’estudiants
de l’ESMUC
1 3 –1 5 H

Actuació d’estudiants del
Conservatori Municipal
de Barcelona
1 5 –16 H

Dinamitzadors i públic
que vulgui tocar

17–1 8 H

1 8 –1 9H

Actuació d’estudiants
del Conservatori
Municipal de Badalona
1 9 –20 H

Concert Final
Musical’s Choir
Cristina Colomer, directora

RAPSÒDIA X UN BOSC
Del 22 de març al 5 d’abril del 2019
Foyer del Petit Palau, Palau de la Música Catalana
Exposició de l’artista Tatiana
Blanqué, que ha creat la imatge
de la temporada del concurs.
“La música, com les arts
visuals, no pot desvincular-se
de la natura, de tots els sons
que aquesta ens ofereix, els
colors, les olors, les textures,
les transparències… Els troncs
i les branques actuen de pentagrames naturals, suportant el
pes de les fulles i les ﬂors convertides en notes musicals que

dansaran al ritme que marqui
el vent mentre les pentina.
La música és passat, present i
futur, acompanya la nostra mirada i els nostres pensaments
per tot arreu i avui i ara quedarà palès en un bosc atemporal
on l’espectador podrà fer-se’l
seu, entrar-hi i escoltar i un
cop més, serà Maria Canals
la nostra directora musical.”
Tatiana Blanqué, 2019
www.tatianablanque.com
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“Aprenem molt amb el concurs
perquè ens dóna perspectiva crítica”
“El Maria Canals és una iniciativa que aporta molt a la ciutat
tant des de la perspectiva del
concurs com de l’OFF Concurs.
Fomenta que l’ambient sigui
molt festiu i de celebració,
coincidint amb l’arribada de
la primavera. Jo he tocat a La
Pedrera, al Metro Diagonal i
sempre he volgut formar part
del jurat d’estudiants, encara
que de moment no he tingut
sort. Els estudiants de piano
aprenem molt amb el concurs

perquè ens dona perspectiva
crítica, a banda d’adquirir fonaments tècnics. Però el Maria
Canals té la capacitat de transcendir el món dels pianistes i
arribar a tothom, fomentant
la pràctica a tots aquells i
aquelles que s’atreveixin a
acostar-se a un piano de cua.”
Adrià Perea,
Alumne de 6è curs de
Grau Professional
del Conservatori de Liceu

1

“Un dels esdeveniments culturals
més grans que passen a Barcelona”
“El Maria Canals és un projecte que ens ha entusiasmat i
enganxat a molts. Jo crec que
és un dels esdeveniments culturals més grans que passen
a Barcelona i és gratiﬁcant
veure com ha anat creixent
i arribant a més indrets i
persones any rere any. Jo sóc
dinamitzadora des de fa sis
anys i ha estat una tasca alegre i satisfactòria, en la qual
he pogut compartir molta

música i conèixer gent molt
diferent que ho ha viscut
amb la mateixa motivació
incansable. D’entre les activitats derivades del concurs,
les que més m’agraden i on
m’hi he dedicat més són les
relacionades amb els pianos
al carrer: tot el programa de
l’OFF Concurs.”
Cristina Rabell,
dinamitzadora

2

3

4
1 Actuació dels alumnes becats Em toca!
amb la seva professora Nana Tsaava al
Passeig de Gràcia
2 El Maria Canals Porta Cua
a Catalunya Ràdio
3 Cristina Rabell i Rosa Maria Llobet,
dinamitzadores, a la roda de premsa
de l’OFF Concurs
4 Adrià Perea participant en l’OFF Concurs

somia tocar. Participar en
totes aquestes activitats és
pels alumnes del Conservatori
de Badalona una magníﬁca
experiència.”

“El projecte social Em toca!
és molt important i molt
bonic pels nens. És un
plaer ajudar els infants a
aprendre a tocar el piano.
Ho intento fer fàcil i divertit
i fer que sàpiguen veure el
món des d’una altra mirada
a través del piano. Als nens
els encanta tocar, vénen
entusiasmats a la classe i els
passa el temps volant. Espero que aquesta experiència
sigui molt més que aprendre
notes, i que s’enduguin una
bona experiència. Aprendre
una cosa difícil no vol dir
oblidar que han de passar
una infantesa feliç.”

Elisabet Segarra
Cap de Departament de Piano
del Conservatori de Badalona

Nana Tsaava,
Professora de piano
del projecte Em toca!

5 Elisabet Sagarra, tocant un piano de cua
del Maria Canals en un acte al carrer
6 Ignasi Cambra, després d’una actuació
del Maria Canals Porta Cua a Catalunya

5

6

7 Piano de cua al Campus Ciutadella
de la UPF

“El públic s’atura captivat pel so del piano,
en un escenari a l’aire lliure
on la música flueix en un ambient encisador”
“Quan el Maria Canals ens ofereix participar a l’OFF Concurs
s’obre un ampli ventall d’oportunitats, amb propostes molt
variades i originals, com tocar
a la Plaça Reial o al Passeig de
Gràcia. Poder interpretar la
música en espais emblemàtics
o envoltats de l’arquitectura

modernista és molt enriquidor
pels nostres joves pianistes. El
públic s’atura captivat pel so del
piano, en un escenari a l’aire
lliure on la música ﬂueix en un
ambient encisador. Gràcies a
“Tu hi toques”, els guanyadors
fan un concert al Palau de la
Música, indret on tot músic

“Vénen
entusiasmats
a la classe”

7
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PorJoanPadrol
LudwigGoranss6nha ganadoel Oscar2018a la mejor bandasonora
por Black Panther. En el pr6ximondmerocomentaremos
con rods
" detalles la ceremoniadel Oscar2019y las candidaturas,pero de
momento
consideroque es todo un desatino que el Bafta ingles en la
mismacategor|a Io hayaganadoHa nacido unaestrella cuandono existe
autor de la m~sicaoriginal y la partitura sea solo unaserie de canciones.La
ceremoniade los Gaudituvo comopresentadora un controvertido MagLari que se meti6 con
todo el mundo,incluida la huelgade taxistas y la esposadel Gaudide HonorJoanPera, cuyo
enfadofinal por ser su mujer el objeto de sus dardosenvenenados
toda la nocheno sabemos
si
estabaprevisto en el gui6n o fue realmenteun cabreomonumental.
Los Goyatuvieron como
presentadoresa unosdesangelados
(~.o quizd censurados?)Silvia Abril y AndreuBuenafuente,
paranadaca,’,sticos ni mordaces.
I~1 no estuvoa la altura de otras ceremonias
(;.problemasde
gui6n?), su imitaci6n de Grouchofue lamentabley no tenia quetolerar el chiste inicial sobre
Puigdemont
en queuna personaapareci6 con su careta entregandoel Goyaa la pelicula
europea.AI menos
al final la parejase dirigi~ a su hija en catalandici~ndolequetenia unos
padresqueeranunospayasos.El Gaudia la mejormt~sicafue para Ra,’,l Fernandez
Mir6 y Kiko
Veneno
(el autor de ,<Volando
roy,,) por Entre dosaguas,el Goyaa la mejorm,’,sica paraOlivier
Arsonpor El reino de un modomuymerecido,y el Goyaa la mejor canci6npot ,Este es el
momento,,para Campeones
de CoqueMalla. Y censurar comosiemprela p~simarealizaci6n, ya
quela mayoriade los desaparecidos
en el ~ln memoriam,,
no se podianleer al presentarsecon
un pianogeneralde todo el escenarioen queno se les veia ni la cara. Cuando
lean este
comentarioya habr~Ilegado a Madriddespu~sde casi cinco mesesen el Tivoli barcelon~sde
Ilenos constantesel musicalde Jerry Herman
~La Jaula de las Locas,,. Recordemos
queel autor
tiene un estilo muycaracteristico evidente tambi~nen sus dos otros musicalesm~sfamosos,
<,Hello, Dolly!,, y ~Mame,
y aqui en la canci6nm~semblemdtica
dela obra,,Yo soy Io quesoy,,
toda una declaraci6n de principios bordadapor un AngelLl~cer desbordante.Conunapeque~a
formaci~norquestal quetocabaen directo, la funci6n represent6un triunfo descomunal
para
sus dosint~rpretes principales Ivan Labanda
y un AngelLl~cer histri~nico y metidoen su salsa,
estapendocomocantantey actor y absolutamente
genial en su contacto con el pt~blico donde
revel6 sus grandesdotespara la improvisaci6n,sobre todo al montaren el escenarloun
concursode besosentre parejas homoy hetero de los dos sexosaprovechando
queera el dia
de SanValentin. Las trece cancionesde la obra, todas muypegadizas,sobre todo ,Yo soy Io que
soy,, y <,La vida empieza
hop, estuvieronmuybien interpretadaspor todoslos actoresy el
cuerpode ballet y demuestranqueunmusical para tener ~xito necesita qaetodas,
absolutamente
todas las cancionesdebenser pegadizasy enganchen
al p,’,blico. Si el rues
pasadohabl~bamos
de Francis Lai con motivo de su muerte, el 26 de enerode este a~oha
fallecido MichelLegrand,al quevireos en el Palaude la M,’,sica antesde la Navidadde2017,
ganadorde tres Oscarpor El casoThomas
Crown,Veranode142y Yentl, el otro yo musical de
JacquesDemy.Es autor de algunasde las melodiasm~shermosasen la historia del cine
franc~s comola de Unefemmeest unefemme,Un peu de soleil darts Yeaufroide, Amoren
rebeldia, los temasde amorde Lola y El ocasode unaestrolla o la de ese film maldito IlamadoEl
veranode Picassosin olvidar sus cancionesde Los paraguasde Cherburgo,Las se~oritas de
Rocheforty Piel de Asno.Le encantabacantar las cancionesde sus films como~Paris wasmade
for lovers,, de Tiempo
de amar.Quienquierarendirle un ,’,ltimo homenaje
est~ enterradoen el
P~reLachaisede Paris.
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CONCERTS

Un inici profundament
commovedor
CICLE SCHUBERT. Matthias Goerne, baríton. Leif Ove Andsnes, piano. Die
schöne Müllerinde Franz Schubert. PALAU DE LA MÚSICA. 4 DE MARÇ DE
2019.
Aquesta temporada el Palau de la Música ha programat un Cicle Schubert,
format per Die schöne Müllerin, Winterreise i Schwanengesang, els tres cicles
de lieder d’aquest gran compositor alemany, tots interpretats pel baríton
Matthias Goerne i el pianista Leif Ove Andsnes. L’últim record de Goerne al
Palau és de fa pocs anys, concretament del 2016, en què junt amb el pianista
Markus Hinterhäuser va oferir-hi un Winterreise audiovisual amb imatges
projectades de William Kentridge. Aquell espectacle va aixecar força crítiques,
però encara es pot presenciar en altres auditoris, com per exemple al Festival
de Salzburg d’enguany. En aquesta ocasió, en canvi, s’ha triat per una versió
purista i integral dels tres cicles de Schubert en rigorós ordre cronològic, tot un
regal per als més schubertians.
El primer d’aquests concerts fou el dedicat a Die schöne Müllerin (La bella
molinera), amb textos de Wilhelm Müller, una narració poètica i intimista d’un

viatger (l’etern Wanderer de Schubert) que arriba a un molí on troba l’amor i el
desengany, cosa que el fa passar per gran quantitat de sentiments, sempre en
diàleg amb la natura circumdant. Aquest cicle es complementava amb el de
l’endemà, Winterreise, amb textos del mateix poeta, on el viatger desenganyat
(¿potser el mateix?) deambula entre una natura entre melancòlica i hostil, ja
molt més abstracta.
Al concert dedicat a Die schöne Müllerin, Goerne i Andsnes aconseguiren el
més difícil i important d’aquest repertori: fusionar text i música, veu i piano, per
fer petites obres d’art globals. Com és sabut, el lied és cosa, almenys, de dos.
Al concert de Die schöne Müllerin el tàndem Goerne-Andsnes ens conduí en
aquest viatge emocional cap al molí i el seu context, un món rural i bucòlic on
els sentiments parlen amb la natura, també protagonista, sovint representada
pel piano. El resultat fou deliberadament contingut, amb una expressivitat
intimista i sense estralls, però (o precisament per això) extremadament potent i
commovedor.
Dins d’aquest estil general, Goerne va mostrar un ampli catàleg d’emocions, tot
posant la seva veu al servei del text de Müller i de les notes de Schubert i en
diàleg amb el piano. Vam passar per moments d’alegria despreocupada, com a
l’inicial “Wanderschaft”, fins a instants més exaltats i enèrgics, com en “Am
Feierabend”, “Mein!” o “Die böse Farbe”, o profundament malenconiosos en
“Die Neugierige” o “Trockne Blümen”. Goerne aconseguí omplir de matisos
aquest repertori segons el significat de les paraules, cosa que ajudà a donar
varietat a formes generalment estròfiques.
En aquest sentit, val la pena comentar l’ús vocal de Goerne per a la
interpretació d’aquest repertori. Goerne és un baríton d’àmplia trajectòria que
abraça des de la música de cambra fins a l’òpera wagneriana, però s’ha acabat
convertint en un dels principals intèrprets d’aquest repertori schubertià. De fet,
Goerne és un deixeble avantatjat de Dietrich Fischer-Dieskau, el gran referent
de la interpretació liederística alemanya, però ha aconseguit donar
als lieder una veu personal, tant pel seu propi timbre, més vellutat i amb més
cos que el del mestre, com en la manera general d’entendre el cant, més
preocupat pel legato que per la pronunciació de les dures consonants
alemanyes. Com diu el mateix Goerne en una entrevista amb referència a les
seves consonants suaus, “per a mi, el legato és un mitjà de transport que no
deixa altres alternatives”. Però el seu talent no es limita a aquest legato, sinó
que el posa al servei de l’expressivitat de cada lied, com es va mostrar a
bastament en aquest concert. Goerne va partir d’una emissió general de la veu
força aclarida, cosa que l’adequa a l’estil de cambra del repertori, a més que li
facilita la pronunciació. Partint d’aquesta emissió “neutra”, Goerne modula la
veu portant-la fins als fortissimi d’alguns lieder, com “Mein!”, amb la veu

coberta, fosca i potent, o fins i tot a derivar-la als pianissimi, com per exemple
al final de les tornades de “Morgengruss”.
Un altre factor expressiu és, sens dubte, que Goerne concep
aquests lieder d’una manera especialment profunda. Això s’observa, per
exemple, en el tempo d’algunes peces, tan lentes que les arriba gairebé a
desmaterialitzar. Això ocorre, per exemple, a “Der Neugierige” o, sobretot,
l’última, el “Des Baches Wiegenlied”, peça que canta un terç més lent de
l’habitual. En una altra entrevista Goerne ha explicat aquesta lentitud com a
resultat de la seva pròpia recerca per expressar el sentit profund d’aquest
lied: “Al final el rierol amanyaga a qui decideix matar-se, vol treure la por al seu
últim pas. Una situació tètrica i seductora! Gairebé només es pot recrear com
una reducció del temps”. De fet, aquesta última cançó de bressol com a colofó
del concert creà una atmosfera tan màgica que deixà sense alè el públic, que
trigà una bona estona a reaccionar en un llarg silenci gairebé religiós que ningú
gosava profanar. Al final, inevitablement, el públic acabà esclatant en
merescuts aplaudiments. S’haurien agraït bisos, però potser haguessin trencat
un resultat tan rodó i un final tan commovedor. En realitat tots ho
sabíem: continuarà.
Imatge destacada: Leif Ove Andsnes i Matthias Goerne. © Antoni Bofill
11 Març, 2019
per Lluís Trullén
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CONCERTS

Un ‘Winterreise’ ple de
dramatisme
CICLE SCHUBERT. Matthias Goerne, baríton. Leif Ove Andsnes, piano. Viatge
d’hivern de Franz Schubert. PALAU DE LA MÚSICA. 5 DE MARÇ DE 2019.
Hi ha veus que pel color, el timbre, la projecció, la dicció, semblen
predestinades a copsar tota l’essència que porta intrínsecament el
complexíssim mon del lied. Fischer-Dieskau, Quasthoff, Goerne…, només tots
ells són indissociables d’un gènere que en la figura de Schubert i en el
seu Winterreise assoleixen la més elevada de les dimensions musicals i
poètiques. Matthias Goerne actuava dimarts passat al Palau per cantar aquest
cicle emblemàtic acompanyat pel pianista Leif Ove Andsnes, en el marc del
Cicle Schubert que l’ha convocat per interpretar els tres grans cicles del
compositor austríac.
Veu i piano units per recrear la poesia de Müller i la música de Schubert i
apropar-nos a l’univers on el destí del protagonista, el retrat de situacions
angoixants, desesperades en què les tonalitats menors esdevenen, com
defineix Luis Gago –autor dels comentaris del programa–, un itinerari per “la
mort en vida”. I Goerne, amb una veu plena de registres sonors, de matisos, de
colors propensos a les dinàmiques, capaç de produir el pianissimomés subtil i
projectar amb majestuositat uns forte poderosos, va plantejar
un Winterreiseintens i punyent, amb moments plens d’intimitat, però per sobre
de tot colpidor per la seva dramatúrgia quasi operística. La seva veu
meravellosa, inconfusible, es congeniava amb el piano de Leif Ove Andsnes,
s’integrava confegint un sol cos musical que semblava inclús respirar a
l’uníson. El pianista noruec entrava dins les harmonies schubertianes creant
una atmosfera que per si sola ja creava tota la contenció implícita dins el lied
“Les llàgrimes gelades” o la naturalitat expressiva d’“El somni de primavera”.
Com Gerald More, com Alfred Brendel (que precisament va enregistrar el cicle
amb Goerne), com Paul Lewis…, Andsnes emfatitza tots els detalls de la
complexitat harmònica schubertiana fent-la emergir amb tota la seva càrrega
musical. I aquesta comunió veu-piano explica el clima màgic que des de les
inoblidables primeres notes del “Gute Nacht” fins al dramatisme contingut del
“Leiermann” va crear-se en el decurs de la interpretació. Goerne estava lliurat a
una música que estima, que la sent seva i que la tracta amb un intens sentit
emotiu. La naturalitat amb què va cantar “El correu”, l’extrema lentitud amb què
s’endinsava als punyents primers versos de “L’hostal” –“Al clos d’un cementiri
em duia el meu camí”–, la frescor que atorgava a la “Cançó de primavera” o

l’expressió desolada, trista, íntimament desesperada que emergeix de la
música amb què es tanca el cicle, “L’home amb la viola de roda”, van fer del
viatge de Göerne una visió emocionant, dramàtica i colpidora. Un Palau que
presentava una gran entrada tractant-se d’un concert lied –gènere que
curiosament mai no acaba d’atreure un públic nombrós– va acomiadar amb
grans aplaudiments els dos artistes que durant una llarga hora de música van
fer-nos reviure en tota la seva essència i viatjar per aquesta inoblidable música
de Scubert sobre les paraules de Müller.
Imatge destacada: © Antoni Bofill (corresponent al concert del dia 4 de març)
11 Març, 2019
per Xavier Pujol
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CONCERTS

La lenta conquesta de la
llibertat
CICLE SCHUBERT. Matthias Goerne, baríton. Leif Ove Andsnes,
piano. Schwanengesang, D. 957 de Franz Schubert. PALAU DE LA MÚSICA.
7 DE MARÇ DE 2019.
Una de les diferències més clares entre un bon intèrpret –del que sigui– i un
gran intèrpret és la sensació que aquest darrer transmet de llibertat. Darrere del
bon intèrpret, sempre hi veus (i hi sents) la partitura, el treball dur per posseir
l’obra, les llargues hores d’assaig. Darrere del gran intèrpret, en canvi, no se
sent mai ni la partitura ni l’assaig; no se senten compassos o notes apreses, se

sent música meravellosa que sembla fluir espontàniament de l’intèrpret en
aquell mateix moment, com si la improvisés per a nosaltres. Tot és flexible,
fàcil, natural.
La conquesta d’aquesta llibertat suprema és lenta, molt lenta. Per, finalment,
poder oblidar la partitura al moment del concert, l’has d’haver interioritzada
totalment, l’has d’haver feta teva a través del talent, l’estudi, l’assaig i mil
concerts. Per poder oblidar tot el que s’ha après, s’ha d’estudiar molt.
Matthias Goerne, gran entre els grans, un dels millors cantants de lied del món,
ha assolit finalment aquesta llibertat, aquest oblit fonamental i, així, un recital de
Goerne a hores d’ara és viscut per l’espectador sensible com un acte musical
de màxima transcendència.
Després d’haver interpretat els dies anteriors Die schöne Müllerin (La bella
molinera) i Winterreise (Viatge d’hivern), el baríton alemany va completar al
Palau la integral dels cicles de lieder de Schubert
interpretant Schwanengesang (El cant del cigne). Acompanyat al piano, com
als concerts anteriors, per Leif Ove Andsnes, Goerne va oferir una versió
memorable del cicle més incòmode d’interpretar.
Schwanengesang, que musicalment és de màxima qualitat i pertany al
Schubert més avançat i agosarat, pròpiament no és un cicle i no està gens clar
que l’autor pensés en un cicle en compondre les cançons. Schwanengesang és
un invent pòstum, de títol oportunista i poc original, creat per l’editor Haslinger a
partir de les cançons que el germà de Schubert va recollir després de la mort
del compositor. S’hi barregen poemes de dos autors diferents: Ludwig Rellstab i
Heinrich Heine, i si bé és cert que temàticament hi trobem els grans centres
d’interès del darrer Schubert, com són el viatge, l’estranyament del món,
l’absència o la nostàlgia, no hi ha cap fil conductor que uneixi les cançons.
Emocionalment és una mena de muntanya russa on, al costat de peces plenes
de llum, com “Abschied” (Comiat), o caramels com “Ständchen” (Serenata), hi
trobem una estranyíssima cançó espectral, única en tot Schubert, com “Die
Stadt” (La ciutat), amb un inquietant arpegi impressionista repetit que hauria
pogut signar Debussy i que posa la pell de gallina, o la terrible “Der
Doppelgänger” (El doble), una cançó que faria les delícies d’un psicoanalista.
Goerne ho va cantar tot com si no les hagués estudiades mai, aquestes
cançons, com si hagués nascut amb les cançons apreses; va donar a
cadascuna l’enfocament precís, la temperatura expressiva que convenia i la
distància o la proximitat emocional que hi encaixava millor.
La modulació dinàmica a “Der Doppelgänger”, la darrera cançó, anant del
xiuxiueig al molto fortissimo desaforat, aparentment descontrolat, a un pas del
crit d’horror per, finalment, deixar que els silencis que separaven les darreres

notes pesessin de manera ominosa, aclaparadora, va deixar a tothom amb
l’ànima encongida.
Finalment, a tall de bis, Goerne va afegir a la seva actuació “Die Taubenpost”
(El colom missatger), sobre poema de Johann Gabriel Seidl: una cançó molt
senzilla, ingènua, que segons la tradició, probablement certa, és la darrera que
va compondre Schubert. Una cançó alegre, jovial, que en moltes versions
de Schwanengesang apareix com a catorzena i darrera cançó del cicle.
Segons els estudiosos, sembla que hi ha motius fonamentats per concloure
que l’autor no va pensar mai que “Die Taubenpost” hagués d’anar juntament
amb les altres, però el primer editor, que no estava per filologies, també la va
afegir al paquet del Schwanengesang i allí es va quedar.
Imatge destacada: © Antoni Bofill (corresponent al concert del dia 4 de març)
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