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wLa 31a Fira Internacional
del Llibre, el Liber, que se
celebrarà del 2 al 6 l’octubre
a la Casa de Campo de Ma-
drid, s’obrirà al públic du-
rant el cap de setmana, com
fan algunes de les fires més
importants del món, com la
de Guadalajara (Mèxic) o
Frankfurt. L’entrada costarà
cinc euros, que es podran
descomptar de la compra
d’un llibre. Durant el cap de
setmana es desenvoluparan
tallers i contacontes per als
més joves, i per als grans
s’han organitzat trobades
amb autors i firmes de lli-
bres. La nova edició de Li-
ber estarà gestionada per
Meetings y Salones, em-
presa especialitzada en l’or-
ganització de fires interna-

cionals que forma part del
Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, entitat par-
ticipada pel Ministeri d’Hi-
senda i l’Ajuntament de
Barcelona. Enrique Lacalle,
president de la companyia,
va assenyalar que “la quarta
indústria editorial del món
es mereix tenir la millor
fira d’Europa i ser un refe-
rent mundial”. Xile serà el
país convidat d’honor
d’aquesta edició. Liber és la
cita anual dels professionals
del sector editorial. Barcelo-
na i Madrid s’alternen cada
any per ser seus del certa-
men i sol fer-se a l’octubre
perquè els editors llatinoa-
mericans que van a Frank-
furt aprofitin el viatge per
fer escala. / Redacció

wQuan fa pocs mesos que es
va presentar Ayer no acaba
nunca i encara està pendent de
l’estrena de Panda eyes, Isabel
Coixet anuncia nou rodatge. El
film es diu Learning to drive
(aprenent a conduir) i estarà
protagonitzat per Ben Kings-
ley i Patricia Clarkson. La
pel·lícula, el rodatge de la qual
començarà a l’agost a Nova
York, també inclourà en el
repartiment Grace Gummer,
una de les filles de Meryl
Streep. / Redacción

ElLiber obrirà al públic per 5
euros, quedescomptarà en llibres

IsabelCoixet roda
aNovaYork
‘Learning todrive’

Isabel Coixet
GEMMA MIRALDA / ARXIU

Lamela laboca

wEn un moment en què el
sistema tradicional de finan-
çament públic de la produc-
ció del cinema –subvencions,
crèdits– ja no funciona, la
Generalitat estudia un pla de
xoc per promoure noves fór-
mules d’ajuda que implicaria
algun tipus de taxa. Isona
Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, va
parlar d’aquestes taxes a la
presentació de la Festa d’Es-
tiu de l’Acadèmia que tindrà
lloc aquesta nit, a partir de
les deu, al Palau Robert de
Barcelona. Per Passola, la

producció de cinema “passa
per un moment molt dolent”,
i la nova normativa preten-
dria “refundar el cinema
català”. Consistirà, segons
Passola, en una taxa que es
recolliria a través de TV3
amb un import que es mou-
ria entre els 6 i els 10 euros
per família i any. Una fórmu-
la molt semblant a la que
utilitza la BBC britànica per
finançar-se. Fonts de la Con-
selleria de Cultura han deta-
llat que aquesta mesura és
“una entre les trenta” que
s’estudien. / Redacción

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

LaGeneralitat estudia aplicar una taxa
permillorar el finançament del cinema

Un moment del concert de dilluns a la nit al Palau de la Música

Berliner Philharmoniker -
Orfeó Català - Cor de
Cambra del Palau
Obres de: Fauré, Schumann
Director: Simon Rattle
Lloc i data: Palau de la Música
(1/VII/2013)

JAUME RADIGALES

Palau 100 ens ha posat la mel a
la boca amb el que ha estat el
preàmbul –o la inauguració– de
la propera temporada 2013-14:
l’Orquestra Filharmònica de
Berlín dirigida per qui, des del
2002, n’és director titular, el bri-
tànic Simon Rattle. Mediàtic i
carismàtic, especialment projec-
tat a través del cinema (Rhythm
is it!, Trip to Asia) i la televisió
(Leaving home), Rattle ha sabut
agafar el relleu del seu anteces-
sor en el podi berlinès, donant
un pas més en la renovació de
l’emblemàtica formació orques-
tral amb la programació d’un re-
pertori que s’ha obert a compo-
sitors del segle XX.
Les dificultats (econòmiques

i logístiques) de dur aquest im-
mens instrument que és l’Or-
questra Filharmònica de Berlín
fan que les actuacions a casa
nostra siguin escasses, demane-
ra que la seva visita sempre és
un esdeveniment. Ara ho ha es-
tat, com ho prova el fet que en

tan sols cinc hores, les localitats
per al concert de dilluns es van
exhaurir a taquilla. I això que
els preus eren astronòmics, en
un context especialment difícil
per la crisi que ens buida les but-
xaques. Tanmateix, quan quel-
com val la pena la inversió es
justifica, si l’objectiu –acom-
plert amb escreix– és passar
una vetllada amb bona música,
perfectament interpretada.
A aquestes altures, exhibir

lloances cap a la formació berli-
nesa seria redundar en allò que
ja sabem: com dèiem més
amunt, la Filharmònica de Ber-
lín és un instrument compacte i
sensacional, un ens format per
un engranatge amarat de tradi-
ció, però que també deu molt a
les batutes que s’hi han posat al
davant.
Rattle aporta vitalitat i ener-

gia, amb lectures que contras-
ten amb el so berlinès caracterís-
tic de fa quatre o cinc dècades,
però que igualment permeten
escoltar una Segona simfonia de
Schumann amb tot el tremp i la
compactació sonora que dema-
na la pàgina. Els mítics sons de
trompetes i timbales que –se-
gons escrivia el compositor al
seu amic Mendelssohn– resso-
naven al cap de Schumann feien
pensar, sota la direcció de
Rattle, en aquells brots psicò-
tics que acabarien per dur Schu-
mann a la tomba.

I és que la lectura de Rattle
tendeix a la humanització de les
partitures que dirigeix, com si
volgués apropar la gran literatu-
ra simfònica a l’espectador
d’avui, sense la distància esta-
tuària d’alguns dels seus prece-
dents en el podi berlinès.
Potser per això, el Rèquiem

de Fauré interpretat a la prime-
ra part va preparar el terreny
per a la segona en un episodi di-
fícilment oblidable pels qui van
assistir a aquesta audició.
La partitura del compositor

francès, amb l’exquisida partici-
pació d’unOrfeó Català i unCor
de Cambra del Palau en estat de
gràcia, va tenir en els nostres
cantaires i en la batuta de Rattle
el seumillor aliat, al costat de la
discreció de la soprano Camilla
Tilling i de la correcció del barí-
ton André Schuen.
Simon Rattle s’implica, canta

amb els coristes, respira amb
els seus músics, i aconsegueix
que les partitures esdevinguin
corpòries, tridimensionals, efu-
sives i mai desmesurades. És
clar que davant seu té aquellma-
gífic engranatge filharmònic,
format per mestres instrumen-
tistes, conscients que serveixen
una partitura i que representen
una institució cultural de pri-
mer ordre. I senten el privilegi
de fer-ho, implicats de ple en
allò que tenen al davant.
Senzillament, gràcies.c
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OPERA&PIANO
O. Kharitonina, A. Furman,
M. Sala i N. Vila

AIRES DE RUMBA
Sicus, Barretina
i Muchacho

DÚO DE ARANJUEZ
Pablo Despeyroux i
Javier Van Velthoven

JOSÉ LUIS MORENO
GRAHAM LISTER
Romanços i lírica

SERGI VICENTE
Guitarres màgiques

SACUDE
Dansa vertical

DAMIÀ OLIVELLA
Cantautor
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