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TANCAMENT D’APOLO

Suspès el 
concert de  
Mala Rodríguez
L’actuació de la rapera andalusa Ma-
la Rodríguez (foto) prevista per al dia 
15 a Apolo ha estat cancel·lada a cau-
sa del tancament de la sala. Donada 
«la proximitat de la data de l’esdeve-
niment i les poques opcions dispo-
nibles», l’organització va descartar 
el trasllat del concert a una altra sa-
la. L’import de les entrades ja adqui-
rides es tornarà als punts de venda 
on s’hagi efectuat la compra. 

CARTELL AMPLIAT

Nous noms 
per al  
Mil·lenni
Glen Hansard (Auditori, 13 de fe-
brer), Salif Keita (Apolo, 18 de fe-
brer), Lizz Wright (5 d’abril, Artè-
ria Paral·lel) i Pastora (Coliseu, 4 
de maig) s’han incorporat al car-
tell del 14è Festival del Mil·lenni, 
segons va informar ahir l’organit-
zació. Les incorporacions es pro-
dueixen amb l’objectiu d’alimen-
tar «la diversitat de propostes» es-
tilístiques del festival.

RECAPTACIONS 

‘La vida de Pi’ 
lidera la taquilla 
espanyola
La vida de Pi ha estat el film més vist 
del cap de setmana i ha recaptat 
1,8 milions d’euros. És l’estrena 
més taquillera d’Ang Lee per so-
bre de Brokeback Mountain (1,3 mili-
ons). La distribuïdora, Fox, també 
ha desmentit els rumors sobre els 
problemes de la seva projecció en 
3D, ja que només hi va haver un in-
cident en un cine de La Moraleja i 
ja ha estat solucionat. E. DE VICENTE

El videoart  
d’Elizabeth 
Price guanya 
el premi Turner

BEGOÑA ARCE 
LONDRES

La londinenca Elizabeth Price, de 
45 anys, va ser ahir a la nit la gua-
nyadora del premi Turner 2012. 
La videoartista havia presentat al 
certamen The Woolworths Choir of 
1979, un vídeo amb fotos de l’ar-
quitectura d’una església, clips 
d’internet amb performances pop i 
unes imatges inèdites d’un incen-
di a Manchester, en què van mo-
rir deu persones el 1979.
 Price es va imposar a Paul No-
ble, de 48 anys, candidat favorit 
en les apostes, amb els seus me-
ticulosos dibuixos de Nobson New-
town, una metròpolis fictícia i en 
ruïnes. El seu estil ha estat com-
parat amb el de William Hogarth 
i el dibuixant americà Robert 
Crumb.
 Spartacus Chetwynd, autora 
 d’una performance que va presen-

GUARDÓ

tar a la galeria Sadie Coles HQ de 
Londres, en què diverses perso-
nes apareixien disfressades amb 
els vestits carnavalescos, als de-
corats que ella mateixa havia dis-
senyat, era una altra de les fina-
listes. L’escocès Luke Fowler, au-
tor d’un film de 93 minuts sobre 
el psiquiatre escocès R. D. Laing, 
també havia estat seleccionat. 
 Price va rebre el premi de mans 
de l’actor Jude Law, en una ceri-
mònia que va tenir lloc a la Tate 
Britain. Law va criticar «el vanda-
lisme cultural» del Govern brità-
nic al suprimir a les escoles clas-
ses d’arts, dansa i  drama.  
 El Turner, dotat amb 25.000 
lliures (31.000 euros), està consi-
derat el premi d’art contempo-
rani més prestigiós del món, tot 
i haver perdut la capacitat d’es-
candalitzar que va tenir quan va 
ser creat el 1984.  Damien Hirst i 
Tracey Emin, avui famosos i mul-
timilionaris, van rebre el guardó, 
encara que la qualitat de les seves 
creacions segueix sent objecte de 
crítiques, divisió i  polèmica. H

33 L’artista Elizabeth Price, ahir.

quan la peça va guanyar els Jocs Flo-
rals en llengua catalana de Perpinyà 
el 1943. Aquell mateix any es va po-
sar mans a l’obra per musicar-lo.
 L’OBC, els cors de l’Orfeó Català 
i el seu Cor Jove, més el Cor Canigó 
i els solistes Elena Copons, Gemma 
Coma-Alabert i Joan Martín Royo in-
terpretaran El pessebre dirigits per 
Arthur Post a l’Auditori del 14 al 16. 
«L’oratori no és una estampa dolça i 
tradicional. Alavedra hi va afegir re-
ferències a la Passió de Crist i el va 
connectar amb la Nativitat. Està ple-
na d’emoció i pen-
saments ètics», va 
ressaltar Post. H

Descobrir els motius que han por-
tat un compositor a crear una obra 
pot ser apassionant. El documental 
Un poema a l’exili. El pessebre de Pau 
Casals i Joan Alavedra mostra tots els 
ets i uts que van envoltar la creació 
d’El pessebre, un cant a la pau català 
i universal que Pau Casals va elabo-
rar a partir del poema homònim, 
escrit per Joan Alavedra, poeta, 
amic i biògraf del violoncel·lista. 
La peça, composta a l’exili, es va es-
trenar a Acapulco el 1960. Per a Ca-
sals, que va jurar no tornar al seu 
país mentre no hi hagués llibertat 
i va morir a la seva residència de Pu-
erto Rico, l’elecció de Mèxic no va 
ser casual. Aquell país no va reco-
nèixer mai la dictadura de Franco i 
va acollir molts catalans.
 El compositor va convertir la 
interpretació d’El pessebre en una 
croada per la dignitat humana 
després d’oferir-la a San Francis-
co el 1962. Tenia 85 anys i durant 
els 10 següents es va dedicar a di-
rigir-la per tot el món. Aquell ma-
teix any la interpretaria al Carne-
gie Hall i a Tolosa. Allà va comptar, 
entre altres, amb la jove soprano 
Montserrat Caballé i el baix Rai-
mundo. L’any següent es va inter-
pretar a les Nacions Unides, en an-
glès. A Barcelona va arribar el 1967 
dirigida pel seu germà Enric, que 
va ser qui la va orquestrar. 

Relació personal

«El documental explora la relació 
entre Casals i Alavedra, la seva rela-
ció com a artistes i com a persones. 
Estableix un paral·lelisme entre ells. 
Hem extret molta informació de 
la seva correspondència i d’entre-
vistes amb Marta Casals, viuda del 
mestre, Montserrat Caballé, el di-
rector Lawrence Foster...», assenya-
la la realitzadora porto-riquenya Al-
ba Gómez, directora del documen-

tal que demà s’estrena a l’Auditori 
(20.00 hores). La cinta, produïda pel 
Cant dels Ocells, Soul Productions i 
TV-3 s’emetrà a El 33 dijous (21.30 ho-
res). «La meva intenció era acostar-
me a la figura de Casals des de la cre-
ació d’El pessebre, una obra atempo-
ral que arriba sempre al cor», afegeix. 
«La creació d’El pessebre els va ajudar 
a tots dos en una època difícil», des-
taca Núria Ballester, de la Fundació 
Pau Casals, que demà obrirà al foyer 
de l’Auditori una mostra relaciona-
da amb l’obra.
 Alavedra va començar a escriu-
re el poema a Barcelona. El va aca-
bar a Prada, on es va exiliar amb Ca-
sals fugint de les tropes franquistes i 
de l’ocupació nazi després. Casals es 
va assabentar de la seva existència 

MARTA CERVERA
BARCELONA

33 Fa 50 anys 8 Pau Casals (centre) entre Raimundo Torres i Montserrat Caballé, a Tolosa, el 1962. 

ARXIU

Les cartes entre 
Casals i Alavedra 
són la base de la 
cinta que demà 
estrena l’Auditori

La gènesi d’‘El pessebre’
Un documental recupera la intrahistòria de com Pau Casals va convertir el poema de Joan 
Alavedra en un oratori universal per la pau H L’obra s’interpretarà a l’Auditori del 14 al 16

NOVA APROXIMACIÓ A UNA OBRA CLAU

Vegeu un tràiler del docu-
mental amb el mòbil o 
a e-periodico.cat
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