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La sala Phenomena s’in-
corpora aquest any a la llis-
ta de seus d’El Meu Primer
Festival, i dissabte a les
11.30 h serà el marc de la
inauguració de la vuitena
edició d’aquesta mostra de

cinema infantil. La pel·lí-
cula escollida per a la inau-
guració és Phantom Boy,
dels mateixos creadors
d’Un gat a París, que va
ser nominada als Oscars.

Phantom Boy està pro-
tagonitzada per un nen
fantasma i un oficial de po-
licia ferit que lluiten con-
tra un gàngster que té No-
va York atemorida. La pel-
lícula s’estrenarà comer-
cialment l’11 de desembre
i a la preestrena hi assisti-

rà un dels seus directors,
Alain Gagnol, per comen-
tar-la amb els espectadors.

Els cinemes Verdi
Park, la Filmoteca, els ci-
nemes Girona, el CCCB i
l’Institut Francès seran
les altres seus d’El Meu
Primer Festival, que es fa-
rà els caps de setmana
fins el 29 de novembre.

El primer cap de setma-
na, dins la secció Cinema
de tots els temps, la Filmo-
teca projectarà la sessió

Cartoon Festival, com-
posta per peces d’anima-
ció d’entre el 1917 i el
1936, que recupera perso-
natges com El Gat Fèlix.
La secció competitiva es-
tarà formada per 26 curts
seleccionats entre més de
300 treballs d’arreu del
món, que es podran veure
en tres blocs segons l’edat
recomanada. Un any més,
el públic veurà i premia-
rà els millors d’aquests
curtmetratges. ■
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‘Phantom Boy’
inaugurarà dissabte
a Phenomena El
Meu Primer Festival

Torna el festival per a públics infantils

Una imatge de ‘Phantom Boy’, que inaugura dissabte
vinent El Meu Primer Festival ■ EL MEU PRIMER FESTIVAL

“Cada vegada que arri-
bem al benedictus ploro.”
Jean-Christophe Spinosi
s’aproxima a aquesta obra
cabdal de Beethoven, una
de les poques obres religio-
ses que va compondre,
amb una gran reverència,
intentant copsar l’autèn-
tic sentit de cada nota, de
cada paraula, i intentant
acomplir el que el mateix
compositor va anotar a la
primera pàgina: “Vingut
del cor per retornar al
cor.” Dels cantaires del
Cor de Cambra, que torna
a dirigir després de tres
anys, demana aquesta de-
dicació absoluta, una
obertura total per aconse-
guir la màxima empatia i,
més que cenyir-se a les no-
tes, volar més enllà: “És
cert que no ens coneixem
gaire, però tanmateix ens
hem de revelar i obrir els
uns als altres, siguem cre-
ients o no, i han de treba-
llar sobre l’íntim, fer un
treball d’introspecció.”

El director francès va
explicar ahir en una roda
de premsa que el mateix
Beethoven havia estat
creient però mai gaire
practicant. “Va ser al final
de la seva vida, ja sord i
malalt, que va escriure
aquesta Missa, que li va
portar cinc anys de treball.
Va ser com un retorn a la
religió, un manifest.”

Ras i curt, més que una

partitura més, Spinosi
parla d’experiència místi-
ca, d’elevació. “El preludi
–la confessió– és com una
introspecció, i si ens ac-
ceptem aleshores accepta-
rem els altres; després ve
el benedictus, que és la co-

munió i cada vegada ploro
per unes notes altes que
arriben com des del cel.”

Tot aquest terrabastall
emocional va tenir lloc
ahir, al Palau de la Música
Catalana, en la primera de
les interpretacions de la

Missa que dirigirà el direc-
tor francès, i que per pri-
mer cop s’inscriu en el ci-
cle Palau 100. Dimecres
18 tenen cita al Grand
Théâtre de Provence a Ais
de Provença, a França, i el
dia 20 al Konzerthaus de

Dortmund, a Alemanya.
Spinosi dirigeix l’Ensem-
ble Matheus, que ell ma-
teix va crear, i 36 cantai-
res del Cor de Cambra. Els
solistes són la soprano
Adriana Kucerová, la mez-
zosoprano Josè Maria Lo

Monaco, el tenor Topi Leh-
tipuu i el baríton Florian
Boesch. “Amb el Cor de
Cambra s’ha establert una
bona relació humana, són
gent senzilla, com jo, i en-
tenen que l’art és fer mou-
re la mecànica de la parti-
tura amb les emocions.”

Spinosi és d’origen cors
i això fa que a París –creu–
se’l vegi positivament amb
un cert “exotisme”. “La
primera música que vaig
escoltar va ser la tradicio-
nal corsa, que és una poli-
fonia a tres veus i tinc una
oïda vertical, amb això
avanço amb Xostakòvitx,
Beethoven o Monteverdi”.
Josep Vila, director del
cor, valora “la profunditat
de les idees musicals i filo-
sòfiques de Spinosi, que
sempre es filtren en la se-
va proposta interpretati-
va amb un resultat sem-
pre fascinant”. ■

Del cor i cap al cor
Jean-Christophe Spinosi torna a dirigir el Cor de Cambra de l’Orfeó amb la ‘Missa
Solemnis’ de Beethoven, una obra ‘mística’ que presentaran a França i Alemanya
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Jean-Christophe Spinosi creu que a París el veuen amb un cert exotisme pel seu origen cors ■ ARXIU

“L’art és això,
fer moure la
mecànica de la
partitura amb
les emocions”,
sosté Spinosi

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

133000

23625

Diario

772 CM² - 72%

4926 €

40

España

10 Noviembre, 2015
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