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Deles
orquestres

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

John Banville, fotografiat a Madrid l’any 2012

María Bayo / Orquesta
Sinfónica de Navarra / Cor
de Cambra del Palau
Direcció: Víctor Pablo Pérez
Lloc i data: Palau 100. Palau de
la Música (3/VI/2014)

JORGE DE PERSIA

Bona idea, la de Palau 100, d’anar
presentant algunes de les orques-
tres del panorama espanyol. El
mapa musical de l’Estat va can-
viar radicalment fa un quart de
segle amb la creació de nombro-
sos organismes simfònics, alguns
dels quals van assolir notable qua-
litat, com la Simfònica de Galícia,
la Real Philharmonia (que fins fa
poc va portar a molt bon punt
RosMarbà) o la de Granada (que
va assolir gran qualitat amb
Josep Pons). Això no obstant, cal
dir que les expectatives creades
en aquells anys s’han assolit no-
més en alguns casos i que ara hi
ha un enorme risc de tornar a un
expedient més aviat mediocre.
La que ara ens va visitar, la de

Navarra, que inclou en el seu cur-
rículum Sarasate, fa la sensació
de disposar de molt bons músics,
encara que el repertori no ens va
deixar veure aspectes integrals.
Sens dubte era d’interès la pre-
sència d’un director delsmés con-
sistents del panorama actual, Víc-
tor Pablo Pérez, que va portar a
la culminació la Simfònica deGa-
lícia i ara ha passat a Madrid, ja
que l’OBC no el va considerar
per al seu futur. En aquesta oca-
sió la Simfònica de Navarra va
fer les belles Escenes d’ocells de
Ramón Humet, obra d’amplis i
subtils recursos tímbrics i d’una
bona unitat estructural, que els
solistes vanmatisar amb qualitat.
Complexitat rítmica i conces-
sions a la naturalesa en una parti-
tura transparent. D’Humet tam-
bé una escena de la seva òpera
Sky Disc, elCant d’amor a la vida,
amb la col·laboració del Cor de
Cambra que va respondre fins al
cor a cappella final, la transparèn-
cia i qualitat del qual exigeix més
bona afinació.
Els cors de l’Orfeó tenenmolta

presència en aquesta temporada
de Palau 100, ja l’hem valorat, i
lloat pel que suposa d’experièn-
cia i repte, però potser la seva ac-
ció està unamica sobrecarregada
de feina i no sé si disposa de prou
assajos per atendre tanta varietat
estilística. Sens dubte la seva par-
ticipació a Vesperae Solennes de
Confessore, de Mozart, que va
tancar el programa, va ser només
correcta i prou, amb escassosma-
tisos, un somassa compacte, sen-
se l’espacialitat i la transparència
necessàries. Enmig del singular
programa, els poc coneguts
Chants d’Auvergne de Joseph
Canteloube, obra fresca i interes-
sant però res més.
Pel que fa als solistes vocals,

aquí la reconeguda María Bayo
va estar bé en projecció i en el ca-
ràcter lleuger de les peces. I en el
Mozart, cal subratllar la contralt
Gemma Coma i les veus masculi-
nes de David Alegret i JoanMar-
tin-Royo, en una versió amb tem-
pos ràpids, no convenients per al
cor i els matisos de profunditat.c

DANI DUCH

VICENTE GONZÁLEZ / XAVI AYÉN
Oviedo / Barcelona

El jurat del premi Príncep d’As-
túries de les Lletres ha optat
aquest any per concedir un
guardó “esquizofrènic”, ja que
va distingir la “intel·ligent,
profunda i original creació
novel·lesca” de l’irlandès John
Banville i “les torbadores i crí-
tiques novel·les policíaques” de
Benjamin Black, que és el pseu-
dònim que l’autor d’El mar
utilitza quan escriu gènere ne-
gre i del qual recentment ha
sortit a la llum La rossa dels ulls
negres (Bromera/Alfaguara), en
la qual ressuscita el detectiu
Philip Marlowe, creat al seu
dia per Raymond Chandler
(1888-1959).
La candidatura de Banville

va aconseguir la victòria, en
una ajustada votació, sobre el
novel·lista japonès Haruki Mu-
rakami, després d’una forta dis-
cussió. El finalment guardonat
havia estat proposat pel vicedi-
rector de la Reial Acadèmia Es-
panyola, José Antonio Pascual,
i per l’ambaixador d’Espanya a
Dublín, Javier Garrigues.
Des del seu pis de Dublín,

Banville va declarar ahir a
aquest diari que rebre el Prín-
cep d’Astúries “és un honor
molt gran, que em fa sentir
extremadament orgullós. És un
dels guardons més significatius
d’Europa, i resulta particular-
ment gratificant que una famí-
lia reial es comprometi en un
projecte cultural tan merave-
llós”. En preguntar-li com com-
partiria el premi amb Benjamin
Black, va respondre: “Hauré de
fer-ho, ja que crec que el jurat
ha especificat que el senyor
Black ha de ser també partícep
de tot això. Ell està molt
sorprès, sens dubte, ja que, enca-
ra que és un artesà dedicat al
seu ofici, és un paio modest i
mai no espera que el món lite-
rari reconegui que la seva feina
està ben feta”.
Segons el jurat, la prosa de

Banville s’obre a “enlluerna-

dors espais lírics a través de re-
ferències culturals on es revita-
litzen elsmites clàssics i la belle-
sa va de bracet de la ironia”. La
complexitat dels éssers humans
que apareixen a les obres de
l’autor és una altra de les carac-

terístiques que han atrapat el ju-
rat, així com el domini dels re-
gistres i matisos expressius i “la
seva reflexió sobre els secrets
del cor humà”. La seva prosa
precisa i l’humor negre són du-
es marques de fàbrica més.

Entre les seves obres desta-
quen les biografies novel·lades
de grans científics, que va ini-
ciar amb Copèrnic, el 1976, i va
finalitzar amb La carta de New-
ton (1982), la història d’un aca-
dèmic que va escriure un llibre
sobre Isaac Newton. El llibre de
l’evidència, L’intocable, Eclipse,
El mar (amb el qual va guanyar
el 2005 el Man Booker Prize)...
són algunes de les seves obres
destacades, que culminen amb
l’edició el 2009 d’Els infinits
–en la qual, malgrat el seu en-
torn catòlic, reivindica el paga-
nisme i els mites grecs– i amb
Llum antiga, tres anys després.
Pel que fa al seu àlter ego, a

partir del 2006 inicia una sèrie
de novel·les de misteri, tan po-
pulars, o fins i tot més, que
l’obra de Banville. L’altre nom
de Laura, El Lèmur, A la recerca
d’April, Mort a l’estiu, Venjança

oEl secret de Christine Falls for-
men part de la bibliografia de
Benjamin Black.
“Espanya té una de les grans

cultures del món –afirma Ban-
ville– i em sento honrat de ser
reconegut per ella. Espanya i
Irlanda tenen moltes afinitats,
no només en la nostra fosca i
turmentada història, sinó tam-
bé en els similars conflictes que
travessem avui. Tot i això, els
nostres dos països sobreviuran
a aquesta crisi, com hem sobre-
viscut a d’altres en el nostre
llarg passat. I hem de tenir al
cap que, al cap i a la fi, es tracta
tan sols de diners”.
Afirma que el premi l’agafa

“a punt d’acabar una nova no-
vel·la de Benjamin Black; també
treballo en un llibre de Banville
en el qual fa dos o tres anys que
estic ficat i que espero finalitzar
a finals d’aquest any”.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El projecte educatiu Tot Dansa
que impulsa l’Institut d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Barcelo-
na pensant en la pràctica artísti-
ca dels joves dels centres de se-
cundària i batxillerat de la ciu-
tat compta aquest any amb una
col·laboració excepcional. L’Or-
questra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC)
surt de la seva seu per posar-se
al servei avui d’un centenar
d’aquests estudiants que balla-
ran al Mercat de les Flors diri-
gits pel coreògraf Toni Mira i a

partir de peces de diverses èpo-
ques que van ser creades per
ser ballades: des deLes Indes ga-
lantes de Jean-Philippe Ra-
meau (del segle XVIII) fins a
The chairman dances (del 1986)
del compositor nord-americà
John Adams, passant per obres
de Bach i Darius Milhaud.
Dirigida en aquesta ocasió

per Rubén Gimeno, l’OBC, que
participa per primera vegada a
Tot Dansa –un projecte amb 15
anys de vida al qual es van incor-
porar ja en fa nou el Mercat i
l’Institut del Teatre–, ha estat
present en tot el procés, com-
partint la selecció musical i tre-

ballant conjuntament amb el co-
reògraf. La iniciativa, va dir el
gerent de la formació, François
Bou, respon “al compromís so-
cial del grup amb la ciutat”, així
com a la voluntat de col·laborar
amb altres equipaments cultu-
rals. És probable que aquesta
col·laboració es repeteixi anual-
ment, ja que és una manera que
tindria l’OBC de crear sinergies
amb públics d’altres arts, com
el del Mercat, mentre col·la-
bora amb projectes artístics
d’aquesta índole. Una índole in-
teressant atès que una de les fi-
tes del programa ha estat, sens
dubte, que els joves visquin la

música clàssica al llarg dels me-
sos que dura l’aprenentatge i
que deixin de considerar-la
avorrida o classista.
Toni Mira, que va ser elegit

director artístic del projecte
per concurs, dóna fe de lamane-
ra en què “els nois estan apre-
nent a expressar-se amb el seu
cos i n’estan gaudint molt”, i
agraeix als docents l’esforç per
formar en la matèria en les se-
ves hores lliures. Amb 110 parti-
cipants, aquest any el nombre
s’ha reduït a menys de la meitat
–l’any passat van ser 250– per
facilitar-ne el procés.

D’altra banda, l’OBC presenta
demà i dissabte al Mercat dos
concerts comentats per especia-
listes en escena –elmúsic i perio-
dista David Puertas i el professor
i dramaturg Roberto Fratini–,
que revelaran els registres d’un
repertori dedicat a la dansa.c

ElPríncepd’Astúriespremia
JohnBanville iel seupseudònim
L’irlandès té dos estils d’escriptura, i signa la policíaca com a Benjamin Black

“Espanya i Irlanda
pateixen conflictes
similars, però, al cap
i a la fi, és tan sols
una qüestió de diners”

Mésde cent estudiants d’institut
ballen alMercat amb l’OBC
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