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trimoni posen en valor el llegat
e 400 propostes el cap de setmana

es amb
tòric

agència, i que avui veu
m, és el portal patri.gencat.cat. Adreçat
àxim espectre de púossible, el portal ofenformació que es pot
ar tant per territori
recerca per geolocaió–, com cronològint segons les difeèpoques.
portal proposa dis vies d’accés com
“Descobreix”, amb
punts patrimonials
populars, el top 20;
èn”, que presenta els
nguts de manera
gògica, i “Professio, amb inventaris en
centres de recerca,
sense oblidar les rudel patrimoni ni
nda cultural.
s un portal del patripensat en
t ampli,

Crítica
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Jordi Maluquer
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Contesa
de violins
London Philharmonic
Leonidas Kavakos, violí;
Vladimir Jurowski, director
Palau de la Música, 5 d’octubre

material com immaterial”, especifica Xavier
Arola, gerent de l’agència. Actualment, hi ha
150 fitxes patrimonials i
l’any vinent arribarem a
300, i es podran consultar en quatre idiomes.
“És una eina modernitzadora que està oberta al conjunt dels gestors
del patrimoni, i una eina
útil per a la ciutadania”,
opina Mascarell. ■
La Colònia Güell, a Santa Coloma
de Cervelló ■ LL. CRUSET
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cia Catalana del PatriCultural (que hi ha inver0.000 euros) i l’empresa
ced Leisure Services.
contingut històric, elabor la revista Sàpiens, proun recorregut per dotze
es a través de dotze

—————————————————————————————————

icones, com ara el Reial Monestir de Santes Creus, l’església de Sant Climent de Taüll, la
Colònia Güell i genis com ara
Picasso, Miró i Dalí. Les icones
estan explicades amb fotografies, mapes i diferents suports
multimèdia. Adreçada als tu-

ristes però també als ciutadans, l’espai reserva un espai
degustació per tastar els productes locals, vins, salats, dolços, etc. “És un aparador que
proposa diferents experiències, i sobretot indueix a la
visita”, sosté Arola.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L

a tardor ha començat
amb una desfilada de
bons violinistes. Fa
poc, Vadim Repin i Joshua
Bell amb l’OBC a l’Auditori;
ara, Leonidas Kavakos al
Palau. A l’horitzó, Vivianne
Hagner i IsabelIe Faust. La
petita meravella de la nit va
ser la propina afegida del
violinista grec, la Gavotte
de la Partita núm. 3 de
Bach. Poques vegades
hem pogut sentir un so tan
angèlic, farcit de minúcies
trencadisses com el que va
oferir en aquesta peça. En
canvi, ens va desconcertar
una mica l’extens Concert
per a violí op. 47 de Jean
Sibelius. Teníem encara a
la oïda la interpretació freda i transparent del letó
Gidon Kremer, fa uns anys
a l’Auditori, i aquí Kavakos,
en canvi, va ser tot força i
apassionament, en certs
moments quasi rudes, fins
i tot tziganes. Cada intèrpret fa la seva. Vés a saber
com la sentia Sibelius
quan la va compondre.
El concert va començar
com si hi hagués dos
mons incomunicats entre
solista i orquestra. La fusió es va produir al minut
deu, després d’un esclat
de so de l’orquestra.
La segona part la va omplir un Rèquiem alemany,
op. 45 de Brahms, en què
la London Philarmonic va
tocar amb l’Orfeó Català i
el Cor de Cambra del Palau
preparats pel seu director,
Josep Vila. Els solistes
Miah Persson i Dietrich
Henschel van fer la seva
comesa correctament. La
direcció del rus Vladímir
Jurowski ens va donar una
obra molt empastada, amb
els mínims contrastos que
el seu dramatisme exigia.
Va fugir del tremendisme
amb què sovint es toca i es
va inclinar, amb bon gust,
per una versió meditativa
però que potser es va fer
monòtona. Es van assolir,
no obstant això, moments
sumptuosos quan amb
tessitures centrals cor i orquestra van exhibir la màxima intensitat, sempre
sota control.

