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CULTURA

CRÍTICA DE CLÀSSICA
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JORGE DE PERSIA

Entre les seves obres destaquen les biografies novel·lades
de grans científics, que va iniciar amb Copèrnic, el 1976, i va
finalitzar amb La carta de Newton (1982), la història d’un acadèmic 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 entorn catòlic, reivindica el paganisme 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 populars, 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
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ballant conjuntament amb el coreògraf. La iniciativa, va dir el
gerent de la formació, François
Bou, respon “al compromís social del grup amb la ciutat”, així
com a la voluntat de col·laborar
amb altres equipaments culturals. És probable que aquesta
col·laboració es repeteixi anualment, ja que és una manera que
tindria l’OBC de crear sinergies
amb públics d’altres arts, com
el del Mercat, mentre col·labora amb projectes artístics
d’aquesta índole. Una índole interessant atès que una de les fites del programa ha estat, sens
dubte, que els joves visquin la

DANI DUCH

o El secret de Christine Falls formen part de la bibliografia de
Benjamin Black.
“Espanya té una de les grans
cultures del món –afirma Banville– 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 també en els similars conflictes que
travessem avui. Tot i això, els
nostres dos països sobreviuran
a aquesta crisi, com hem sobreviscut 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 novel·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

música clàssica al llarg dels mesos 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 la manera en què “els nois estan aprenent 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 seves hores lliures. Amb 110 participants, 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 especialistes en escena –el músic i periodista David Puertas i el professor
i dramaturg Roberto Fratini–,
que revelaran els registres d’un
repertori dedicat a la dansa.c

Bona idea, la de Palau 100, d’anar
presentant algunes de les orquestres del panorama espanyol. El
mapa musical de l’Estat va canviar radicalment fa un quart de
segle amb la creació de nombrosos organismes simfònics, alguns
dels quals van assolir notable qualitat, com la Simfònica de Galícia,
la Real Philharmonia (que fins fa
poc va portar a molt bon punt
Ros Marbà) 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 només 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 currículum 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 presència d’un director dels més consistents del panorama actual, Víctor Pablo Pérez, que va portar a
la culminació la Simfònica de Galícia i ara ha passat a Madrid, ja
que l’OBC no el va considerar
per al seu futur. En aquesta ocasió 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 van matisar amb qualitat.
Complexitat rítmica i concessions a la naturalesa en una partitura transparent. D’Humet també una escena de la seva òpera
Sky Disc, el Cant d’amor a la vida,
amb la col·laboració del Cor de
Cambra que va respondre fins al
cor a cappella final, la transparència i qualitat del qual exigeix més
bona afinació.
Els cors de l’Orfeó tenen molta
presència en aquesta temporada
de Palau 100, ja l’hem valorat, i
lloat pel que suposa d’experiència i repte, però potser la seva acció està una mica sobrecarregada
de feina i no sé si disposa de prou
assajos per atendre tanta varietat
estilística. Sens dubte la seva participació a Vesperae Solennes de
Confessore, de Mozart, que va
tancar el programa, va ser només
correcta i prou, amb escassos matisos, un so massa compacte, sense l’espacialitat i la transparència
necessàries. Enmig del singular
programa, els poc coneguts
Chants d’Auvergne de Joseph
Canteloube, obra fresca i interessant però res més.
Pel que fa als solistes vocals,
aquí la reconeguda María Bayo
va estar bé en projecció i en el caràcter lleuger de les peces. I en el
Mozart, cal subratllar la contralt
Gemma Coma i les veus masculines de David Alegret i Joan Martin-Royo, en una versió amb tempos ràpids, no convenients per al
cor i els matisos de profunditat.c
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