Taula de contingut
Un abans i un després per a l'Orfeó Català serà posar-se en mans de sir Simon Rattle. L'amistat del
mestre britànic amb Simon Halsey ha
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rio, és a dir, el guitarrista Dani Vega, que
està de gira promocionant el seu primer
disc en solitari.
4/VI. RAZZMATAZZ. 21 HORES

MURPHY, SEMPRE UN PLAER. El llegendari

músic dels Estats Units establert a París
Elliot Murphy torna a Barcelona, ajuntament amb el seu còmplice, el guitarrista
normand Olivier Durand, per oferir un
3 Junio,
2018
concert
solidari per
l’autisme, organitzat

sionista valencià David Gadea en són els
responsables.
PAÍS: España
9/VI. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

PÁGINAS: 63

Cor de Cambra del Palau i I Barocchisti.
La dirigeix
Andrea Marchiol.Diario
FRECUENCIA:
5/VI PALAU DE LA MÚSICA. 20.30 HORES

O.J.D.: 115774

UNA BANDA MÍTICA. Els llegendaris Psyche-

ARTETA I CARRERAS ENCETEN PEDRALBES. La so-

delic Furs, formació britànica que va agiTARIFA: 19038 €
tar l’afició a començaments dels vuitanta,
està fent el seu The singles tour, en què re- 38%
passenÁREA:
els seus431
gransCM²
clàssics
com Heaven, Love my way o My time.

prano basca i el llegendari tenor català inE.G.M.: 611000
auguren la cita barcelonina que dona el
tret de sortida dels festivals d’estiu. Un
CULTURA
momentSECCIÓN:
únic en què aquests
dos divos de
l’òpera, les trajectòries operístiques dels
quals van començar amb dues dècades de

8/VI. RAZZMATAZZ 2. 21 HORES

producció del Gran Teatre amb el Palau
de les Arts i el San Carlo de Nàpols, aquesta Manon Lescaut de Puccini arriba a Barcelona amb muntatge de Davide Livermore i direcció musical d’Emmanuel Villaume. El seu ganxo: traslladar l’acció al
centre de detenció d’immigrants d’Ellis
Island, als EUA del segle XIX. La defensen l’infal·lible Gregory Kunde i la soprano ucraïnesa Liudmila Monastriska.
7/VI GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 HORES

FILHARMÒNICA DE
BERLÍN + SIMON RATTLE
6/VI BCN CLÀSSICS - 21 HORES

Un abans i un després
per a l’Orfeó Català serà
posar-se en mans de sir
Simon Rattle. L’amistat
del mestre britànic amb
Simon Halsey ha propiciat que abans d’actuar
amb la Filharmònica de
Berlín a BCN Clàssics
–comiat total de la formació que va deixar ja
l’any passat– dirigeixi el
conjunt del Palau en un
programa coral al seu
gust: Purcell, Vaughan,
Williams, Casals. Un
concert de 30 minuts
que estava previst a la
sala gran però que s’ha
traslladat al Petit Palau
(19.45 h) per la impossibilitat de muntar a
temps cadires i faristols
de la Filharmònica de
Berlín per a la complexa
Simfonia núm. 3 de
Lutoslawski. El programa el completa Dansa al
volcà de Widmann i la
primera de Brahms.

A. BOFILL

Art
TERESA SESÉ

EL JAPÓ DE SHOMEI TOMATSU. Una de les

imatges més conegudes de Shomei Tomatsu (1930–2012) és Nagasaki 11:02, un
petit rellotge de polsera les busques del
qual es van congelar en el moment de l’explosió de la bomba atòmica sobre la ciutat
japonesa el 9 d’agost del 1945. Tomatsu,
el més influent dels fotògrafs japonesos
de la generació de postguerra, va retratar
les empremtes de les bombes en els supervivents, els canvis socials i l’americanització del Japó, la transformació imparable
de la naturalesa o les protestes estudiantils a través de 180 fotografies.
FUNDACIÓ MAPFRE. CASA GARRIGA NOGUÉS. DEL 5/VI AL
16/IX

EL TÀPIES MÉS POLÍTIC. Sota el títol Tàpies.

Biografia política, la fundació barcelonina
examina la dimensió política de l’obra de
l’artista durant la postguerra, el franquisme i el període immediatament anterior a

Teatre
la transició. La mostra reuneix, entre d’altres, els tres quadres que va presentar el
1964 a la Documenta 3 de Kassel (actualment forman part de les col·leccions de
l’Artium de Vitòria, el Louisiana Museum
of Modern Art de Dinamarca i la Fondation Beyeler de Bassel), que per primera
vegada han tornat a a reunir-se a
Barcelona.
FUNDACIÓ TÀPIES. DEL 8/VI AL 24/II

VIATGE AL MÓN DELS FARAONS. Els faraons
eren els representants dels déus a la Terra, s’encarregaven de mantenir l’ordre
universal i protegien Egipte dels seus enemics. Fruit de l’acord del British Museum
i la Fundació Bancària La Caixa, arriba
aquesta setmana al CaixaForum Barcelona Faraó. Rei d’Egipte, mostra que explora
els ideals, símbols i ideologia de la monarquia faraònica a través de 140 objectes
que cobreixen 3.000 anys i 30 dinasties de
la història de l’Antic Egipte.
CAIXAFORUM BARCELONA. DEL 8/VI AL 16/IX

JUSTO BARRANCO

NENS A LES TRINXERES. Torna al Lliure In

memoriam. La quinta del biberó, l’emocionant homenatge de Lluís Pasqual a
aquells soldats adolescents que van ser
massacrats al final de la guerra civil. Sis
joves intèrprets –Joan Amargós, Enric
Auquer, Quim Àvila, Eduardo Lloveras,
Lluís Marquès i Joan Solé– disparen entre el públic l’emoció recordant el seu camí des de l’allistament fins a les trinxeres
de l’Ebre mostrant a tota hora el terrible
absurd de la guerra.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. DEL 7 AL 30/VI

EL XOU D’ORIOL PLA. El protagonista de Ra-

gazzo torna amb un particular cabaret: Be
God is. La companyia Espai Dual –Pla,
Blai Juanet i Marc Sastre– dona vida a un
embogit xou que barreja música, humor i
teatre gestual. Un muntatge en el qual se
succeeixen números protagonitzats per
tres personatges muts que interactuen en

gags i petites històries, sempre acompanyats de música en directe i amb una proposta escènica, cabaretera.
LLIURE DE GRÀCIA. DEL 8 AL 22/VI

UN CONTE D’AMOR DISFUNCIONAL. Blink és
una història d’amor protagonitzada per
en Jonah i la Sophie. No és una història de
prínceps i princeses que mengen perdius,
com en els contes infantils. És una història
d’amor disfuncional protagonitzada per
dues persones solitàries molt reals submergides a la ciutat de Londres. En Jonah, provinent del món rural i que s’acaba
de mudar sol a la capital, rep un sobre amb
un monitor per a nadons amb el nom d’inquilí. I la seva vida canvia. A l’altre costat
de la pantalla trobarà de manera permanent la Sophie, una noia que observarà
furtivament. Una història d’amor particular del britànic Phil Porter, de La Carbonara Teatre, amb Joan Xancó a la direcció.
TANTARANTANA. DEL 7 AL 24/VI
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 63

O.J.D.: 115774

TARIFA: 7014 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 159 CM² - 14%

SECCIÓN: CULTURA

condició social a canvi que visqui
ambell?Noéspotserunfortxantatge psicològic i per tant un escenari
no tan diferent d’una casa de prostitució? Fixeu-vos en La traviata, que
enitaliàsignificalaperduda,ésadir,
laputa:francament,emxocaqueels
jovesd’avuiespreguntinquina professió té la protagonista d’aquesta
òpera. Vol dir que no estem expli2018
cant 4
la Junio,
història com
correspon a
l’espectador del nostre temps”.

lia el juny passat, ara la producció
arriba a la Rambla
–del
7 al 22 de
PAÍS:
España
juny– amb una dotzena de funcions
i dos repartiments. El primer està
PÁGINAS:
protagonitzat pel
molt estimat44
Gregory Kunde i la soprano ucraïnesa
TARIFA:
8232
Liudmila Monastirska, que debuta€
a la casa, com també hi debuta el
ÁREA:
318 CM²
director musical,
Emmanuel
Villaume.
Al seu muntatge, Livermore
avança un segle l’acció del llibret,

senca de l’adinerat Geronte en el d’aquesta tercera òpera de Puccini,
que en aquella època s’hauriaFRECUENCIA:
ano- en què el compositor
Diario de la Toscana
menat una casa de barrets, això és, presenta el seu primer gran persoun prostíbul.
natge femení –més tard arribarien
O.J.D.:
106084
Doncs bé, argumentant sobre
la La
bohème i Madama Butterfly–
translació en temps i espai que ha amb l’ajuda de fins a set llibretistes,
E.G.M.:
611000
dut a terme en aquest clàssic del re- que van haver de posar-se d’acord.
pertori operístic, Livermore posa Escrita entre el 1889 i el 1892, Ma-sobre
28%la taula un tema vital enSECCIÓN:
CULTURA
l’ac- non Lescaut
narra la història d’una
tual marc de sensibilització social jove que, anant cap al convent on el
sobre la discriminació de les dones: seu pare l’envia –l’obra està basada
Fins a quin punt la prostitució és un en la novel·la de l’abat Prévost de

cenlestramesperallluïmentdeldirector.“JonofaigunaManonestranyaperquèesparlidemi.Totestàal
servei d’ella, algú sempre més interessant que jo mateix. I per ser una
obra contemporània no necessita
tenirunvestuarid’avui.Contemporani significa que pot tenir una comunicació veritable, i parlar avui
dels refugiats sirians no és diferent
de parlar dels nostres avantpassats
que van emigrar al Nou Món”.

part,All’ombraamenaisobretoten
Bel raggio lusinghier, no va lluir la
frescor belcantista que s’esperava.
Peretiatko és una cantant intel·ligent que mesura amb un cura
extrema el seu instrument, el cant
legato és impecable, les notes picades i els filats destil·len elegància,
peròlasevaCorinnavaquedaruna
mica freda i la seva Semiramide,
ajustada a unes forces que van fer
visible l’exigència del recital. És de
justíciadestacarlafeinaminuciosa
i neta del piano de Giulio Zappa,
amb un extravertit Rossini i unes
elegíaques masurques de Chopin
en els seus solos, a més de respirar
amb la soprano i plegar-se amb un
resultat hedonista al variat contingut d’estils. La sempre pirotècnica
Oh lluu di quest’anima va començar amb gràcia la segona part, però
un agut final controlat en excés en
l’emissió va restar brillantor a
l’ària. Tampoc no hi va haver la

profunditat belcantista en un Casta diva impecable però amb un resultat més aviat distant.
Va ser amb l’irresistible romanticisme de Txaikovski i les seves
tres cançons on la veu, l’expressió i
l’estil per fi van casar amb excel·lència i majestat, sobretot amb
Ja li v pole, una metàfora panteista
d’una emotiva tristesa subjugadora. Els tres rakhmàninovs finals
van ser el millor regal i mostra de
l’art de la soprano, intimisme, fraseig i sensibilitat amb un ús magistral dels reguladors: Vocalise. Va
tancar amb l’expansiu Aires de primavera i va regalar tres vistosos bisos: la Villanele, la cançó oriental
de Rimski Kórsakov, i un Vals de
Juliette de Gounod ple d’una frescor sorprenent després de més de
dues hores de recital. Va besar la
tarima amb la mà per a l’alegria
dels fans i agraïment mutu en una
agradable cita lírica preestival.

C R Í T I CA D ’Ò P E RA

Primavera russa
Recitald’OlgaPeretiatko
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (31/v/2018)
JORDI MADDALENO

Podria sorprendre la baixa assistència al recital de debut al Palau
de la Música de la soprano russa
Olga Peretiatko, una de les veus
més demandades de l’actualitat.
Una mica més de mitja sala va rebre amb entusiasme aquesta cantant, que va demostrar ambició i
versatilitat amb un programa de
lieder, òpera belcantista i cançó
russa.
La veu de Peretiatko es va mos-

trar dúctil, de registre generós, esmaltada i de timbre atractiu, a més
de demostrar un control tècnic
mesurat, però va ser en l’àmbit expressiu on no es va acabar de generar la màgia esperada. Si amb les
tres mélodies de Fauré el seu francès, dicció i estil van tenir la virtut
de la correcció estilística, va ser
amb els tres liszts on, visiblement
emocionada, l’Olga va lluitar per
controlar unes furtives llàgrimes
amb el celebèrrim tema del Liebesträum,transformatenelliedOlieb,
so lang du lieben kannst. No és bona
l’emoció quan l’instrument ha de
conjugar exigència i expressivitat
perquè pot caure en la sensibleria.
No va ser el cas, però en els dos rossinis que van tancar la primera

.

Olga Peretiatko al Palau

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 50

O.J.D.: 72662

TARIFA: 3615 €

E.G.M.: 416000

ÁREA: 192 CM² - 18%

SECCIÓN: ESPECTACULOS

cartellera
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na iva se uc ra
C

amb

l a eretiat o va debutar
it al alau amb un variat repertori

CA

C SAR LÓPEZ ROSELL
AR EL NA

Pròxima, seductora, comunicativa i
amb una veu càlida dotada per desenvolupar exuberants coloratures i explosius aguts. Olga Peretiat o (Sant
Petersburg, 1980) va demostrar, dijous a la nit al Palau, per què és una
de les dives actuals del el cant . Era el
seu debut a la sala modernista, després d’haver-ho fet al Liceu amb El
ra te el serrall, de Mozart, el 2010. La
seva és una carrera consolidada en els
millors auditoris del món, però molts
dels que hi van assistir per disfrutar
del seu refinament encara no l’havien vist en directe. I ella, acompanyada per l’excellent pianista Giulio appa, se’ls va endur a un territori en què
va regnar l’expressivitat del cant.
El bon control de la respiració i del
le at d’aquesta soprano lírica lleugera van brillar durant una actuació en
què l’estil va estar sempre sota control, però amb diferents resultats segons el repertori. Cada vegada més
poderosa al centre i amb domini per
baixar a les tessitures més greus, es
mostra segura i desbordant en les agilitats i col loca els seus cristal lins
aguts amb una facilitat que no és aparent sinó real.
Al Palau va voler mostrar el seu
bon gust pel repertori francès amb
cançons sensorials de Fauré. es r ses

s a an, la r e lune i r s un r e
van servir per escalfar la veu abans
d’abordar tres peces de Liszt: la somiadora
uan e rs i els captivadors
l e er e l rele i l e s lan u l e en
annst. En aquest repertori va mostrar un lirisme apassionat, però on va
destapar el pot de les essències va ser
amb Rossini.
CANTANT ROSSINIANA / Després d’una pe-

ça per a piano sol de l’autor, Peretiat o va acreditar per què és una de les
millors cantants rossinianes. Amb
ll
ra a ena, última ària l a
a e s, va desplegar tota la bellesa
del fraseig, i amb el cant de la reina
babilònica Semiramide, ell ra
lu
s n er va enlluernar pel domini de
la coloratura i els seus rutilants aguts,
que van propiciar un tancament espectacular de la primera part. luce
uest an a, de Gaetano Donizzetti,
i la popularíssima asta
a de r
a de Vincenzo Bellini, van tancar la
seva contribució al el cant .
L’ànima russa de Peretiat o va sortir a la llum amb una naturalitat,
emoció i profunditat extraordinàries, i va traslladar a la sala la sensibilitat melòdica amb cançons de Txaiovs i i Ratxmàninov. Una rematada
amb propines de Berlioz, Rims i- órsa ov i Gounod van fer posar el públic dret. H

CINEMES

BARCELO

ARENAS DE BARC

CC Arenas Plaça d’España. T.: 90242
Algo celosa
15.40
Basada en hechos reales 15.40
Campeones
16.00
Deadpool 2
16.00
El doctor de la felicidad 15.40
El hombre que mató a... 16.00
El malvado zorro feroz
15.40
Han Solo:...
16.00
La casa torcida
19.00
Las estrellas de cine no... 22.10
Los extraños: cacería... 15.40
Mi familia del norte
20.00
Ready Player One
21.45
Sherlock Gnomes
15.40
Un lugar tranquilo
00.10
Vengadores: Infinity War 16.00
Verdad o reto
20.00

ARIBAU CLUB

Gran Via de les Corts Catalanes 565Bendita ignorancia
16.30
El intercambio
20.05
La mujer que sabía leer 18.15
Lucky
16.30

ARIBAU MULTICIN

Aribau 5 i 8-10. T.: 902424243.
Algo celosa
16.00
Basada en hechos reales 16.00
Campeones
20.10
El doctor de la felicidad 16.10
Han Solo:...
16.00
Las estrellas de cine no... 16.00
Moulin Rouge VO
22.00

BALMES MULTICI

Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424
Basada en hechos... VO 16.00
Borg McEnroe. VO
16.00
Camarón: Flamenco y... 20.20
Campeones
18.00
Caras y lugares VO
18.20
Corporate VO
18.10
Deadpool 2 VO
16.30
Disobedience VO
20.00
2001: Una odisea del... VO 21.30
El doctor de la felicidad VO 16.30
El hombre que mató a... VO 16.30
El taller de escritura VO 16.30
Han Solo:... VO
16.00
La mujer que sabía leer VO 16.10
Las estrellas de cine... VO 18.05
Lean on Pete VO
16.00
Lucky VO
18.10
Maria by Callas VO
16.00
Una razón brillante VO
16.00
Vengadores: Infinity... VO 16.00

BOLICHE

Av. Diagonal 508-510. T.: 93624312
Algo celosa VO
16.00
Caras y lugares VO
16.00
Corporate VO
16.00
El doctor de la felicidad VO 19.45
Las estrellas de cine... VO 20.00
Maria by Callas VO
18.05

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 2263

TARIFA: 979 €
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SECCIÓN: CULTURA
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os de las primeras
ros fantasmales de
ay» cerraron a lo
eléctrico del auson otra noche apoiones a flor de piel.
tarde, antes de que
s Migos dejasen a
un palmo de nariuelo que había de
y suspender su ache National reinack, Oumou Sangaacia latitudes afriar el sabroso y vital
reeders se quedade recuperar el esde gloria. Cayeron
Gigantic» de los Pimanas Deal avanes y sin demasiada
enda que conecta
«All Nerve», su úl-

vo J. Tillman en su
Father John Misty,
el indie que llegó
eciente «God’s Fase metió al públilos delicados arre«Nancy From Now
teado de soul que
a canciones como
4». El sol asomaba
del escenario y el
se preparaba para
cto.

Canto

El regreso de
Peretyatko
Obras de: Fauré, Liszt, Rossini,
Donizetti, Bellini, Chaikovsky y
Rajmaninov. Intérpretes: O.
Peretyatko, soprano, y G. Zappa,
piano. Ciclo Palau 100-Grandes
Voces. Palau de la Música Catalana.
Barcelona. 31-05-18
l finalizar el recital con el
que Olga Peretyatko se presentó en el Palau dentro del
ciclo Palau 100-Grandes Voces un asistente comentó que, para
tener un Palau medio lleno (mejor
que medio vacío), para eso mejor contratar a un cantante español o a un
extranjero que no hubiera cantado
en la ciudad. No le faltaba razón, aunque el regreso de Peretyatko igualmente se agradece –en el Liceu fue
Blöndchen de la ópera mozartiana
«El rapto del Serrallo» en 2010 y en
2016 estuvo en el Festival de Peralada cantando un recital– ya que permitió al público barcelonés conocer
más de cerca una cantante que hoy
no se prodiga en los escenarios españoles. La verdad es que la esposa del
director Michele Mariotti demostró
que su talento sigue en alza. Su voz
no es ni espectacular ni única, no es

A

a y dirigida por
es de ‘‘La delicadeza’’

nmueve”

“Agridulce y mordaz pero
pregnada de amor a la mujer”

RD

CULTURA 61

TÉLÉRAMA

un prodigio técnico ni expresivo, tampoco una virtuosa. Sí que es, en cambio, una intérprete que adora lo que
hace y lo sabe comunicar utilizando
los recursos a su alcance y creando
efectos muy de gusto popular.
Su vuelta a Barcelona –junto al pianista italiano Giulio Zappa, muy relacionado con Ópera de Tenerife– escogió centrarla en «Lieder» y «mélodies» con algunas pinceladas
operísticas de gran dificultad. En las
canciones compareció con partitura
en mano, algo que con su cachet podría haberse ahorrado. Su educada
voz, sin embargo, encontró en el grupo de piezas rusas del final o en las
de Liszt de la primera parte su mejor momento, siempre con una entrega impresionante y una sabia utilización de sus medios, bajando al
pecho, alargando una nota o coloreando con libertad, gustando y cosechando ovaciones. Ese regulador
final en «O quand Je dors» fue muestra de ello. Emocionada, quería emocionar y lo consiguió.
Cerró la primera parte con Rossini y su difícil «Bel raggio lusinghier»,
de «Semiramide», interpretado con
gran soltura aunque sin sorpresas
virtuosas, después de una impecable
«All’ombra amena», de «Il viaggio a
Reims», más cómoda que en la difícil línea de cano que debe mantener
en el recurrido «Casta diva» de «Norma» de Bellini.

que fuera compañera del gran
Serge, la encargada de poner voz
a los versos de quien Mitterrand
definió como «nuestro Baudelaire», y lo hará con la participación
de la Orquestra Simfònica del
Vallès. Pero, además de Birkin,
en el Primavera Sound también

te, como ya había pasado en el
pasado cuando
la cantó
Brigitte
PAÍS:
España
Bardott. «Uno tiene que suponer
5
que hay gentePÁGINAS:
que aún se siente
a disgusto con ella», dijo Birkin
TARIFA:
5361
sobre la celebérrima canción. €
Por su parte, Charlotte GainsÁREA: 207 CM²
bourg, al ser preguntada por el

-

movimiento #MeToo comentó
puedan verter desde las redes
que, pese a parecerle bien
la reisociales.
«Todavía creo en los
FRECUENCIA:
Diario
vindicación, no ocultó que ve en
juicios normales y en si alguien
él «cierta exageración».O.J.D.:
«Es ne- 69601
es culpable o no», subrayó. En
cesario que hablen las mujeres y
este sentido, su madre recalcó
E.G.M.:
14000
que las cosas cambien, pero hay
que se debe educar a los niños
que ir con cuidado», refiriéndose
sobre temas como el acoso
20%
SECCIÓN: CATALUÑA
Charlotte a los ataques que se
sexual».

Por otra parte, Birkin se sintió
feliz sobre el concierto que tendrá
lugar en el Fòrum. «Cuando cantas estos temas, las letras de
Serge, acompañada de una orquesta, te acabas sintiendo como
si volaras», dijo, invitando a que
hoy volemos con ella.
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El Palau de la Música rinde homenaje a su arquitecto
L. R. - Barcelona
El Palau de la Música rinde homenaje al arquitecto que proyectó el edificio modernista, Lluís
Domènech Montaner, con el nuevo espectáculo familiar «Colores
y más colores», que repasa varios
momentos emblemáticos de la
historia musical de Palau.
Este espectáculo se estrena hoy
coincidiendo con el 110 aniversa-

rio de la construcción del Palau
de la Música Catalana y el concierto-espectáculo cuenta con la
dirección escénica y coreográfica
de Francesc Abós y la dirección
musical de Dani Espasa.
La propuesta, que incluye música de todos los tiempos, desde
la época medieval hasta la actualidad, con movimiento escénico,
coreografías y «videomapping»,
también hace un repaso de la

historia musical de Cataluña, de
la cual el Palau ha sido testigo
durante el último siglo.
Domènech Montaner está presente en el concierto-espectáculo
mediante proyecciones de su
obra o bien de edificios y obras
que tuvieron una vinculación
especial con su vida, como por
ejemplo el «Pantocrátor» de Taüll o el monasterio de Poblet. Entre
los fragmentos de música que se

pueden escuchar, destacan algunos de los compositores que más
gustaban a Domènech, como
Bach o Wagner.
En «Colores y más colores» se
incluyen 25 fragmentos de músicas muy diversas entre sí y que
forman parte de la historia musical de este edificio emblemático,
como el estreno del «Concierto de
Aranjuez», de Joaquín Rodrigo,
del «Concierto para violín», de

Alban Berg; o las primeras interpretaciones en España de obras
como la «Pasión según San Mateo», de Bach, así como las míticas actuaciones de Ella Fitzgerald o Raimon. El concierto
también rinde homenaje al fondo
documental del Centro de Documentación del Orfeó Català, ya
que se interpretan algunos de sus
tesoros, fragmentos de polifonías
medievales.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 11982

TARIFA: 445 €

E.G.M.: 129000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA
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DOMÈNECH I MONTANER A ESCENA El Palau de la
Música estrena avui Colors i més colors, un espectacle per
acostar Domènech i Montaner als més petits. Està recomanat
a partir de sis anys i inclou música, dansa i mappings.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 68

O.J.D.: 115774

TARIFA: 17010 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 408 CM² - 36%

SECCIÓN: CARTAGENA
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D

es que el 2011 va deixar de ser director titular del Cor de Cambra del Palau de la
Música, Jordi Casas, fundador
del conjunt, és convidat cada any
per la sala barcelonina com a
director emèrit. I no sempre per
posar-se al capdavant de la que
va ser la seva formació. Avui
presenta un projecte amb el Cor
de Cambra Femení Scherzo. Un
programa que la casualitat ha
volgut que guardi vincles amb la
gran Victòria dels Àngels. I és
que s’interpreten peces de
compositors que o bé al seu dia
van acompanyar al piano la soprano, com és el cas de Manuel
García Morante i Albert Guinovart, o bé van compondre peces
que ella va fer cèlebres, com és el
cas d’Eduard Toldrà i La rosa als
llavis, cançó que va estrenar ella
mateixa.
Així, Casas dirigirà el cor en la
Missa Brevis Rex Genitor i Tres
cançons de Carner, totes dues
obres deGuinovart,iDelesarrels
al cel, de García Morante. Per
finalitzar amb cançons de Toldrà harmonitzades per Jordi
Domènech, com ara Cançó de
bressol (de Tomàs Carcés), Menta i farigola (de Josep Carner) o

COR SCHERZO - JORDI CASAS
PETIT PALAU - 18 H

Romança sense paraules (Joan
Maragall).
El cor Scherzo, sorgit a Vilaseca el 1989 –i de l’Ajuntament
del qual rep suport econòmic–,
torna a tenir com a titular Sílvia
Gil-Pérez, que va ser al capdavant des dels seus inicis fins al
2003. Jordi Casas és assidu directorconvidat,ambquihaactuatalPalau delaMúsica deValència, a San Lorenzo d’El Escorial o
a L’Auditori de Barcelona amb la
producció Vivaldi a la pietà.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona
Dramaturgies de Julyen Hamilton

Interview és l’última actuació en
solitari de l’artista Julyen Hamilton, que ja fa 35 anys que crea
peces singulars contínuament.
Antic Teatre
De 20 h a 21 h. 12 euros.
Concert i vermut

Dins del cicle Horta, Territori
d’Autor s’oferirà un concert acompanyat de vermut musical amb
Pantanito. Hi col·labora Casa
Leto.

de hard rock i heavy metal amb
reminiscències fantàstiques i medievals, de la Jonquera, diferent
de la resta de la seva generació.
Format el 1982.
Teatre Gaudí Barcelona
C/ Sant Antoni Maria Claret, 120

De 18 h a 19.30 h. 24 euros.
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12.00
21.15
11.20
18.30

16.00 18.00 20.30 22.30

14.10 15.45 16.45 18.35
15.45 17.20 20.10 23.00
15.55
16.20 18.20
15.45 18.25 22.05
23.00

Riera Blanca 1-3

De 18 h a 19 h. 4,55 euros.
Preludis de Bach, entre d’altres

Albert Cano Smit interpreta al
piano preludis de Bach, Chopin,
Debussy, Albéniz, Granados, Mompou, Pich Santasusana, Gols, Martí
Cristià, Guzmán, Cercós, Balada...
Ateneu Barcelonès

Masticar hielo en teatre

Una versió marxosa de Qui té por
de Virginia Woolf?”. Masticar hielo
és una reflexió sobre l’amor romàntic, comèdia àcida que corroeix per dins qualsevol. Una absoluta bogeria.
Teatre Tantarantana
C/ Flors, 22
Reeducació visual

13.30 19.00
17.25 21.15
16.00 17.45 20.00 22.15

Obres del virtuós Georg Philipp
Telemann i també dels seus
contemporanis.
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

De 12 hores a 14 hores. Gratuït.

938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE
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Trio barroc del cafè

Plaça Castelao,3

De 19 h a 20.15 h. Deu euros.

VIC
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L’epicentre Victòria
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YELMO CINES SANT CUGAT 3D

Jordi Casas dirigeix el cor femení Scherzo
estenent lligams amb Victòria dels Àngels

Un mètode natural que permet la
millora de la visió a través de la
relaxació, el moviment i un canvi
d’hàbits visuals.
Fundació Blancama Barcelona
Alegre de Dalt, 55 Bis, 1r B
De 9 h a 15 h. A partir de 180 €

C/ Canuda, 6

De 19 h a 21 h. 15 euros.
Les veus silenciades: dones del 1700

A partir del testimoni de dones
que van viure a la Barcelona
del 1700 s’analitza el paper femení del moment i la seva realitat.
Born Centre de Cultura i Memòria
Pl. Comercial 12

A partir de les 11 hores. 7,50 €
Visita al castell de Montjuïc

El recorregut permet descobrir la
història i arquitectura del castell.
Cal inscripció prèvia.

El vol de l’home ocell

Carretera de Montjuïc, 66

La història del comte Arnau a partir
de les cançons de Sangtraït, grup

A partir de les 11 hores.
Gratuït.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 10207

TARIFA: 555 €
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SECCIÓN: GUIA
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

De la crítica de Joan Salvat (1868-1938) a Revista Musical Catalana (V-1908) relativa als concerts dirigits per Richard Strauss
(Munic, 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 1949) ara ha fet cent deu anys. Portada de L’Esquella de la Torratxa (19-XI-1897)
dedicada a la primera visita de Strauss a Barcelona, convidat pel mestre Antoni Nicolau (Barcelona, 1858-1933).

E

l públic barceloní aimant de la
bona música frisava per sentir de nou els músics berlinesos. I se comprèn que fos així: el record de les memorables sessions donades per la famosa orquestra a Novetats l’any 1901 tothom el servava
prou viu, puix no ens és donat gaire
sovint el plaer de sentir audicions
semblants, d’una tan rara perfecció.
I l’interès que enguany despertava la
renovada visita de la Filharmònica
de Berlín era encara doblat per la
presència al davant d’ella del mestre
compositor Ricard Strauss, una de
les figures més grosses de l’actual
moviment musical i força estimat a
Barcelona per les precedents campanyes que hi portava realitzades. Malgrat, doncs, l’elevació de preus, el Palau de la Música Catalana va veure’s
les nits dels tres concerts, celebrats
els dies 15, 16 i 17 de maig, brillant i
atestat com en els concerts més afa-

La Filharmònica de Berlín.
Strauss a Barcelona
vorits de la sèrie inaugural: prova
eloqüent de lo bé que respon sempre
el nostre públic a la crida de manifestacions tan magnes com les de què
parlem. [...] Del mateix Strauss s’executaren els poemes simfònics Don
Juan, Les entremaliadures de Till Eulenspiegel i Mort i transfiguració. Els
tres eren ja coneguts del nostre públic, si bé el Till únicament s’havia
tocat un cop l’any 1901 en els concerts del Liceu. Aquesta obra, escrita en forma de rondó, és la que més
ens admira de quantes coneixem fins
avui de l’Strauss. Deixant a part l’humorisme i la franca jovialitat que en
tots indrets hi llampega, resulta per

sa factura exterior i per sa construcció interna de lo més acabat, sencer
i sòlid que s’hagi produït en música
aquests darrers anys. També s’imposa per la noblesa de concepció, més
que el Don Juan, l’altre poema, Mort
i transfiguració, obra mestra en tots
sentits. [...] El punt més discutit [...]
és el de la interpretació. [...] Com és
de suposar, la interpretació de
Beethoven és la que dóna més pretext a les discussions. De les seves
simfonies, sobretot, tothom en guarda una impressió més o menys forta que pesa generalment sobre totes
les audicions successives. Per això,
davant d’una interpretació tan personal com la de l’Strauss, el públic, en
sa majoria, resta confós i desorientat, sense poder-ne capir el sentit intern, i li costa d’assimilar-se la versió
nova. [...]

Joan Salvat 1908

cial va donar fruits mediocres encara que hi va haver excepcions, les
menys, com aquesta novel·la del
petit dels germans Goytisolo o El
Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, llibre que Goytisolo detesta, sigui dit de passada, val a dir, aquelles novel·les que se centraven, de
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Vargas Llosa.
PAÍS:
Luis España
Goytisolo aleshores estava
fascinat per l’estil sobri d’un Ernest
PÁGINAS: 8-9
Hemingway
o un Cesare Pavese,
autor
que no
li agrada
TARIFA:
10450
€ gens ara, i va
intentar descriure, amb un estil depurat,
que
després
servir com
ÁREA:
554
CM² li- va
50%
a to per a la seva magna obra, set

FRECUENCIA: Semanal
O.J.D.: 106084
E.G.M.: 611000
SECCIÓN: CULTURAS
L’autor en una firma de llibres a Barcelona

ANA JIMÉNEZ

Assaig L’ambiciós projecte dirigit per Pierre
Ducrozet pretén mostrar la bellesa i l’encant de la
Ciutat Comtal recorrent la història i els seus carrers

Homenatge
a Barcelona
LLUÍS PERMANYER

Barcelone és un homenatge a Barcelona. Els barcelonins sempre han
sentit orgull de la seva ciutat. Que de
mans franceses li hagi estat dedicat
un volum de tanta dimensió, gairebé
un miler de pàgines, només pot ser
motiu de satisfacció. El to és sempre
elogiós, i en alguns moments certs
autorsesdeclarenrenditsalsseusencants. N’hi ha prou de destacar el que
confessaelresponsabled’aquestrepte editorial: “Però la bellesa més gran
de Barcelona porta un nom bonic: la
dolçor de viure; l’antídot perfecte
contra la malenconia”.
L’obra ha estat dirigida pel novel·lista francès Pierre Ducrozet, que
viu a Barcelona, i es publica sota el
prestigiós segell editorial de Robert
Laffont. S’organitza en quatre apartats de molt diversa extensió. El pri-

mer és un resum històric. De la tasca
se n’encarreguen tres especialistes.
La descripció del període inclou sovint massa referències externes, i en
canvi es desdibuixa el tema central,
que ha de ser l’evocació de la ciutat. Aquest desequilibri es fa notori,
poso per cas, quan s’abordar el Pla de
l’Eixample.
El segon consisteix en una sèrie de
cròniquesperalsvianantsperevocar
l’ambient, el color i l’estil de carrers i
barris, escrites en estil literari i molt
personal. El tercer és una vasta antologiad’unestres-centespàgines,amb
autors clàssics i moderns, amb àmplia presència dels francesos. El
quart és un diccionari, amb alguns
desequilibris poc justificats en els espais atorgats.
Ésllàstimaqueproliferinerrorsde
totaenvergadura,finsitotalgunsque

L’obra suposa un recorregut global per la ciutat de Barcelona, des dels inicis fins avui

fan enrojolar, com atribuir a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch l’autoria
del cafè restaurant de l’Exposició i el
Palau de la Música Catalana. Una
mostra de la varietat i l’abast: Rafael
Casanova no va morir arran de l’assalt del 1714, sinó el 1743. Les cases

L’obra conté errors
tan colossals com
atribuir a Puig i
Cadafalch l’autoria
del Palau de la Música
enderrocades per la Via Laietana no
vanser21.999,sinó270.ElcircOlympia no era modernista. Els primers
granscinemesvanserelColiseumiel
Publi, no el Savoy. El Coliseum es va
inaugurarcomacinemainocomate-

atre. Els fanals de vidre de Montjuïc
els va projectar Forestier, no Buïgas.
La lluita del maig del 37 no va ser entre el POUM comunista i els trotskistes, sinó entre forces de la Generalitat, PSUC, UGT i Estat Català contra
milicians de la CNT, FAI i POUM.
NoéscertqueelRavalfosdevegades anomenat barri xino. Els pobladors de la Ribera no van ser reallotjats a la Barceloneta. La Diagonal no
s’inspiraenelmodeldelesavingudes
de Nova York. S’ignora que Jean Genet té una plaça al seu nom. La Gran
Viavarebreelnomde“N”inovapassar a ser denominada Corts el 1900,
sinó el 1864. L’associació de Güell
amb Gaudí no va néixer amb El Capricho;vaserMáximoDíazdeQuijano, cunyat del primer marquès de
Comillas,quilivaencarregarlacasaa
Gaudí.

Luis Goytisolo
PAÍS: España Las afueras

FRECUENCIA: Semanal
ANAGRAMA. APÈNDIX DE JOSEP MARIA CASTELLET, ANPÁGINAS: 8-9
O.J.D.: 106084
TONIO VILANOVA I J. A. MASOLIVER RÓDENAS. 272 PÀTARIFA: 10450GINES.
€ 17,90 EUROS
E.G.M.: 611000
ÁREA: 554 CM² - 50%

SECCIÓN: CULTURAS
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Biografia Tres
l’univers líric, p
Beneyto i la po

La in
de do
LAURA FREIXAS

XAVIER CERVERA

Santiago Salvador va llançar no
una, sinó dues bombes al Liceu. La
Mercè no és la patrona del districte
deBarcelonasinódeladiòcesi.Mirói
Artigues no van realitzar pintures
murals a la façana de la Unesco: van
crear un petit mur ceràmic a quatre
vents. Barreja Ortega y Gasset entre
els representants del noucentisme.
Lanovel·ladeMontherlantésdatada
el 1954, i hauria de dir el 1929. La sardana no va estar prohibida sota el
franquisme. La plaça Reial no va ser
dedicada a Ferran VII, sinó als Reis
Catòlics, amb un monument al rei
Ferran. Picasso no va exposar pintures a Els 4 Gats, sinó dibuixos. Quina
llàstima! |
Pierre Ducrozet
Barcelone
ROBERT LAFFONT. 970 PÀGINES. 34,70 EUROS

Confessem-ho: llegi
és un plaer contigu a
A condició, clar, que
veritablement íntim
pintor i poeta Ant
nascut el 1934 a A
dent des del 1967 al
Barcelona, realmen
Explica Beneyto e
ció que d’entre els m
que consta el seu di
l’atzar”, per publica
anys 1988 i 1989 re
Atzar? El cert és qu
ments especials de
En el primer, el ve
una ruptura amoro
criptora amb qui h
anys (ell no dona el
sí prou pistes com p
l’ha deixat, i ara viu
sencers sense veure
a casa seva, i fantasie
del suïcidi...
A poc a poc, tot i a
de la depressió, grà
recs professionals, l
pació en la vida cul
nina (Josep Ramon
Pániker, Trias Farg
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Quim Monzó
rep avui el
Premi
d’Honor
Redacció

BARCELONA

Òmnium Cultural farà
lliurament del guardó del
50è Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes a Quim
Monzó en un acte al Palau
de la Música de Barcelona
(20 h). Serà la primera vegada d’ençà que va ser instituït el premi, l’any 1969,
que el president d’Òmnium –Jordi Cuixart, empresonat a la presó de Soto
del Real des del 16 d’octubre, sense judici– no pot
lliurar el guardó. Ahir, una
quinzena de traductors de
Monzó van trobar-se a la
llibreria Calders de Barcelona, on van destacar la
universalitat de la seva ironia. Elitza Popova, traductora al búlgar, va explicar:
“L’humor de Monzó s’entén, però és impossible expressar-lo amb tan poques
paraules: és una eloqüència concisa i és difícil
transmetre ironia amb
sentit profund en poques
paraules. En búlgar no ens
expressem en poques paraules.” Edmond Raillard,
traductor al francès, va recordar la bona recepció de
Monzó a França, tant dels
textos com de la persona:
“L’èxit de Quim Monzó és
que és modern”, i va lamentar que faci anys que
no publica: “Ara fa tweets;
potser aquesta és la solució: contes més curts.” Nina Avrova, traductora al
rus, també va ressaltar la
gran incidència de l’escriptor barceloní al seu
país: “Rússia, com Catalunya, és un país de grans
autors de contes. És més
fàcil proposar traduccions
en aquest sentit.” ■
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Quim Monzó rebrà el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. ALBERT SALAMÉ

Quim Monzó, un autor universal
i atemporal segons els seus traductors
SEBASTIÀ BENNASAR
~éāĔÎéĭ¸éĆŸþà¸ÄĔ¸éàààÎ©Ă¸ĂÎ
à±¸ĂĆþ¸Ă¸ĦþàÎ«ĂàĂ¸«¸þ«Îò±¸àhĂ¸çÎ
±Ÿ5ñéñĂ±¸à¸ĆHà¸ĎĂ¸ĆĎàé¸ĆàĆ
þÔĆñĆ±ŸñĂÎÄ¸é

D

iu el tòpic que són els
gallecs els qui responen amb una pregunta
quan algú els en formula alguna, però en la
literatura tot és diferent. Per
això, Nina Avrova, traductora
al rus de Quim Monzó demana: ‘Per a vosaltres, els contes
de Txèkhov són actuals i universals?’ Es així com respon
si els contes de Quim Monzó,
els hem de considerar atemporals i internacionals, una

de les moltes que es van posar
damunt la taula ahir al matí
a la llibreria la Calders, en
què una quinzena de traductors van debatre al voltant de
l’obra de l’escriptor, qui avui
a la nit rebrà el premi d’honor de les Lletres Catalanes al
Palau de la Música.
‘Amb Quim Monzó és
igual, els contes són actuals i
universals, però és clar, això
ho dic jo, que sóc russa i ja se
sap que Rússia i Catalunya

són dues de les pàtries del
conte contemporani, i per
đêđ»ĈɯÄ¤ÏáĀºĄêóĈáđĄºĈ³º
poder entendre l’univers de
Monzó, perquè s’assembla a
alguns altres autors nostres,
com Serguei Dovlàtov, per
posar-ne un exemple d’un
que és molt present a Catalunya i molt ben traduït.
I malgrat que les editorials
ĀĄºÄºĄºÏĨºêĀė«áÏĄêóĢºáɇáɊ
els qui en van llegir el volum de vuitanta-sis contes,
els van apreciar molt i tenen
molt bona crítica, però perquè qui està avesat a llegir
Tèxkhov entra perfectament
en la ironia i en l’estil de
Monzó. Per als europeus no

és gaire estrany, però potser
els companys indis o japonesos ho han tingut molt pitjor’
explica Avorav.
Aquesta trobada dels traductors monzonians arribava
ahir enmig de l’expectativa
generada en els mitjans de
comunicació pel discurs que
pronunciarà Monzó. Sabem
que versarà sobre la llengua
–una de les seves màximes
preocupacions dels darrers
anys– i que arriba després
d’onze anys d’aquell aclamat
³ÏĈėĄĈÏêėÆėĄááĸĄ³º
Frankfurt del 2007, quan la
cultura catalana hi va ser la
óêĢÏ³³³ɭÌóêóĄɐɯzè«»
hi ha expectació per saber
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Els traductors de Monzó i membres de la junta
d’Òmnium Cultural. OMNIUM

si, tal com va passar llavors,
després del discurs Monzó
tornarà a lliurar alguna prosa
³ºĸÏôáĈĈºėĈáºđóĄĈɊăėÏ
de moment s’han de conformar amb una columna diària.
Com no podia ser de cap
altra manera, l’acte va començar amb la lectura d’una
carta del president d’ÒmêÏėèɊEóĄ³ÏėÏĨĄđɊºêĢºė
del vice-president Marcel
QėĄÏɐɯ"ĈĢ³Ąº°ĄáĈđĄductors dient que se sentia
ÄóĄđėêđɯ³ºĈ«ºĄɢĈºóèpanyat pels llibres, els diaris i
les cartes: ‘són la meva llum
enmig de tanta foscor’. ‘En
temps convulsos, la llibertat
d’expressió, les paraules i la
cultura esdevenen el millor
escut contra la intolerància i
el totalitarisme!’ A més a més,
descrivia els traductors com
a ambaixadors de la cultura
catalana. ‘De segur que no és

fàcil de traduir el seu estil àgil,
directe, sarcàstic, enginyós i
desimbolt, feu una gran feina
per a la cultura catalana, que
també vol dir per a una humil
part de la cultura universal!’.
La roda de preguntes als
traductors, l’ha conduïda amb
molta solvència l’Eulàlia Solé,
que en primera instància va
gosar fer-ne una d’aquelles
de resposta múltiple, però que
va ser molt ben entomada per
Evriviadis Sofós, traductor al
grec, que va haver de respondre quina és la feina del traductor i com s’acara un text
com el de Monzó. ‘Respectar
l’obra original i, a més a més,
oferir al públic destinatari, en
aquest cas el grec, un text com
si hagués estat escrit per algú
de casa. Hem de respectar
l’estil original de l’escriptor
i el seu ús de la ironia, per
exemple, que és una de les

una mica més d’impacte a Anglaterra que als Estats Units,
on sí que va aconseguir molt
bona crítica, per exemple al
New York Times, amb ressenyes molt bones, però no
és en cap cas un best-seller’,
deia Newman, qui ha destacat
la importància de l’existència
d’una entitat com l’Institut
Ramon Llull, que els facilita
majors complexitats a l’hora molt la feina. ‘Abans érem
de traduir-lo’.
êóĈáđĄºĈºáĈăėÏĸêĈÏđóđÌLa passió per Monzó i la víem de fer el dossier sobre
robustesa del seu estil és el l’autor per intentar convèncer
motiu que ha fet que Marta els editors’. Peter Bush explica
iĢÏĸêĈÏđóđáɭÌÆÏÏêáùĈ que La magnitud de la tragèdia
ºêáĈºĢóáɇáºÏô³ºá¤ĈĈÏĈ és el primer llibre que va traespanyols traduïts a l’hon- duir del català, en una editorial
garès, mentre que Mary Ann petita però molt bona i prestiNewman i Pere Bush en varen ÆÏóĈɐđºêÏĄĄÑđÏăėºĈèóáđ
explicar el procés de recepció bones, però un dels principals
en anglès, potser una de les problemes de llavors i d’ara és
ááºêÆěºĈè»Ĉ³ÏĸėáđóĈºĈđº- que les versions angleses no es
sa la complexitat del mercat distribueixen als Estats Units
editorial. ‘Crec que ha tingut i les americanes no arriben a

En anglès les
traduccions de
Monzó funcionen
millor en la crítica
i la universitat més
que no pas en el
gran mercat
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Alguns dels llibres de Monzó. OMNIUM

Ha començat a ser llegit tant traduït com
en llengua original per una generació de
joves que ara fan relats i contes

Londres, ‘cosa sobre la qual
ÌėĄÑºè³ºĄºĹºĨÏóêĄɭɊÌ
lamentat.
Elitza Popova, traductora
de Quim Monzó al búlgar,
va explicar que se n’entenia
l’humor però que era impossible d’expressar-lo amb tan
poques paraules com en català: aquesta ha estat la prinÏĀá³ÏĸėáđđăėºÌđĄó«đ
a l’hora de fer la traducció al
búlgar. ‘És d’una eloqüència
concisa i és difícil transmetre
la ironia de sentit profund
en poques paraules, sobretot
perquè en búlgar ens n’expressem amb més.’
Si en anglès les traduccions
de Monzó funcionen millor en
la crítica i la universitat més
que no pas en el gran mercat
ɞĀºĄºĨºèĀáºɊÌêɯĈºĄĢÏđĀºĄquè l’hagin convidat a grans
certàmens internacionals

E.G.M.:

com les jornades del Pen), en
francès sí que ha hagut una
molt bona recepció, com va
explicar Edmond Raillard, el
traductor en aquesta llengua,
qui va assegurar que la recepció no es limitava als textos,
sinó també a la seva persona: ‘el seu succés és que és
modern i això, a França, ens
agrada molt’. Ha lamentat
que faci anys que no publiqui:
‘ara piula; potser aquesta és
la solució: contes més curts’.
A la trobada, també hi han
participat més traductors,
óè .Ïê QêºĄÏ ɞÏđáÏ¤ɟɊ
,ĄêĈ\óĈđºĄÌóáđɞêººĄáê³ÁĈɟ êė iĄđêºê ɞÄÏêÁĈɟ
Dóra Bakucz i Igor MarojeĢÏɞĈºĄ«ɟɊS³zóįÏÛįá
ɞèº³ùêÏɟÏQóêÏÞIě«Þº
ɞáºèêĩɟɐ
Una de les aportacions més
interessants, la va protago-

nitzar Helena González Fernández, traductora al gallec,
qui va explicar els processos
de recepció de l’obra de Monzó a Galícia. ‘En el primer
moment el van incloure en
un grup d’escriptors que es
va anomenar “de l’Espanya perifèrica” i en el qual hi
havia també Manuel Rivas
i Bernardo Atxaga. Ràpidament se’n va desmarcar perquè deia que no hi tenia res
a veure malgrat el respecte
entre tots tres, qui han coincidit moltes vegades a molts
llocs, i aleshores a Galícia es
va dir que Monzó era l’equivalent català del nostre Suso
³ºzóĄóĀºĄèóáđĈĈĀºđºĈɐEó
no entraré a dir si és encertat
o no, però en aquesta primera fase la recepció era així.
Però després, a Monzó, se
l’ha traduït bastant de presa
a mesura que apareixien els
llibres nous i ha passat que
ha començat a ser llegit tant
traduït com en llengua original per una generació de joves
que ara fan relats i contes
i que el reconeixen com un
dels mestres indispensables i,
per tant, Monzó no solament
té un interès i una vigència i
actualitat, sinó que, a més a
més, ha esdevingut un referent per a la literatura gallega
contemporània’.
Bé, a l’espera de què pugui
dir avui a la nit l’home que es
va inventar un escriptor que
havia de fer un discurs per poder fer el seu, de moment els
traductors ens aporten algunes de les claus d’interpretació
de la seva obra: atemporalitat,
universalitat, precisió, iroêÏÏĀÏđđ³ɭÏêĹėÁêÏºê
les noves generacions. Gens
malament per a acreditar la
vàlua d’un Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes.

Ara Diumenge
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Quim Monzó
“Les llengües i les literatures
no haurien de rebre mai el càstig de les estratègies
geopolítiques, però el reben, i ben fort”
Demà l’escriptor barceloní rebrà al Palau de la Música el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural
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MONZÓ

MERCÈ IBARZ

Sobre el silenci editorial
del Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes des del
2007

Quim Monzó rebrà el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
aquest dilluns en un acte al Palau de la Música que estarà com
un ou. No queden entrades per a assistir a la que serà, no en tinc
cap dubte, una performança lingüística de l’escriptor. Monzó
ho va avançar quan es va saber la notícia: parlaria en el seu
discurs sobre la situació de l’idioma. Podia triar entre cultura,
llengua i literatura, i triava parlar de la llengua. La fragilitat i
les intemperàncies que travessa malgrat tants anys d’immersió
lingüística a l’escola i de dècades als mitjans de comunicació
ė³ÏóĢÏĈėáĈÏºĈĄÏđĈɐ"áđêĩóáÏèĀºĄêđɐQɭÌóĸÆėĄóĀºĄăėÁ
aquestes són les maneres de parlar i d’escriure que Monzó
detecta i satiritza constantment. Monzó és un escriptor crític.

No seria estrany

que en parlés a través d’una paràbola, com
acostuma a fer. Ja ho veurem i ho sentirem i ho llegirem quan
el discurs es publiqui. Aquest serà el segon discurs d’envergadura d’un escriptor reticent, molt reticent, a pronunciar-ne
ĀɐIɭêđºĄÏóĄĢĈºĄºá³ºáĸĄ³ºáááÏ«Ąº³º,ĄêÞÄėĄđɊºá
2007, quan la literatura catalana n’era la convidada. Llavors va
escriure un conte sobre un escriptor que havia de pronunciar
un discurs, un relat llegit amb la seva parla atropellada, tan
escènica. El conte-discurs embolcallava una llarga dita popular
amb la prosòdia de Dalí. Una d’aquelles minucioses extravagàncies narratives en què el geni d’una llengua es transforma
en la desconcertant delícia de jugar amb la fonètica, el sentit de
áºĈĀĄėáºĈÏáĀÏĄ³Ï³ºáĈĈÏÆêÏĸđĈèºĈėĄăėººáĈêĩĈ
passen i els seus parlants no saben de què parlen exactament...

Des de llavors que no ha publicat cap llibre més. Va treure
aquell mateix any Mil cretins i s’ha aturat. Sí que l’any passat
es va publicar un recull d’articles sobre bars i tapes, però en
realitat és un llibre preparat per Julià Guillamon. Per què no
Āė«áÏè»ĈQóêįôɑSó³ºÏĨ³ºĈºĄĈÏÆêÏĸđÏėăėºėê³ºáĈ
escriptors més coneguts pel públic i respectats per la crítica,
traduït amb llarguesa a força idiomes, autor d’un món literari
eloqüent i quirúrgic, hagi deixat d’escriure.

Aquest silenci monzonià em sembla indici d’alguna cosa
ÏèĀóĄđêđɊėêèė³ºĈĈÏÆêÏĸđÏĢɐ6ÏÌºĀºêĈđĈóĢÏêđɊÏ
mantinc una conversa sobre això amb un col·lega que anem
reprenent i ampliant. Trobem que és un signe cultural.

Ha contribuït

de manera decisiva a la naturalitat expressiva de
l’idioma, que tanta falta feia, i no obstant l’agraïment que els
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Els seus llibres es
reediten de manera
continuada i ell
manifesta el seu
compromís literari
revisant a fons el
model de llengua
dels més antics,
polint més i més la
naturalitat
Que escrigui el que
vulgui: articles,
‘tweets’, discursos.
Al capdavall no
seria estrany que
aquests textos,
breus, alguns molt
breus, reunits, un
dia, formessin una
novel·la, o un recull
de contes
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SIGNATURES VEUS ACTUALITAT 7DIES DESCONNECTA 24H
lectors sempre li manifesten quan treu un llibre, ha plegat de
publicar. No es podrà dir mai de Monzó que s’hagi dedicat a
munyir la vaca editorial. Els seus llibres es reediten de manera
continuada i ell manifesta el seu compromís literari revisant a
fons el model de llengua dels més antics, polint més i més la
naturalitat. Això també és escriure. Per a la reedició no fa gaire
de la traducció del Frankenstein de Mary Shelley, que va fer fa
dècades, l’ha revisada de cap a peus. Això també és escriure, sí.

Perquè en realitat, Monzó no ha deixat d’escriure mai. Ha deixat
de publicar llibres. Escriu cada dia, publica un article cada dia.
A més del que ha escrit per a la ràdio i per a la tele. Ell insisteix
que la literatura també és en els diaris, en els articles, que la narrativa i el format llibre no són l’única versió literària. Fa anys,
però, que no recull els seus articles en un volum que acaba sent
un documental escrit sobre els modes públics i privats contemporanis: en la política, en la vida diària, en el món d’aparences
i hipocresies. Ara que Quaderns Crema torna a aixecar el cap,
potser és el moment d’un nou llibre d’articles, no?

Últimament penso això,

de Monzó. Que no para d’escriure i
que potser ja està bé de preguntar-li si no pensa fer més noĢºáɇáóè»ĈóêđºĈɊè»ĈááÏ«ĄºĈºê³ºĸêÏđÏĢɐ"áèºėóáɇáºÆ
i jo buscarem un altre aspecte per a debatre el moment que
vivim, i deixarem estar Monzó. Que escrigui el que vulgui:
articles, tweets, discursos. Al capdavall no seria estrany que
aquests textos, breus, alguns molt breus, reunits, un dia,
formessin també una novel·la, o un recull de contes.

PS: Monzó no ha guanyat mai el Crexells, el premi que aquesta
setmana ha viscut un episodi desgraciat i obscur. Ni Benzina
ni La magnitud de la tragèdia, ni menys encara la novel·la breu
Davant del rei de Suècia van ser considerades en el seu dia pels
jurats. De Benzina, la segona edició va sortir amb una nota que
deia: ‘Més de 10.000 exemplars venuts. La novel·la que no va
ser tinguda en compte pel jurat del Crexells.’ No sempre ha
tingut tothom a favor, no.

L’escriptor, en imatges
dissenyades en ocasió
del Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. OMNIUM
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CINISME
EL PAÍS I LA SEVA GENT

Josep López de Lerma
uan entrego aquest
article a la direcció
del Diari de Girona,
no s’ha votat la moció de censura presentada pel
Grup Parlament Socialista contra el president Mariano Rajoy.
Tanmateix sí que conec el seu
resultat més plausible a partir
dels discursos dels portaveus,
singularment l’anunci fet per Aitor Esteban (PNB), i de la negativa de Rajoy a presentar la seva
dimissió i fulminar així l’acte de
control parlamentari de més rang
que existeix en tota democràcia
parlamentària.
És altament probable que
demà –avui per al lector– Pedro
Sánchez sigui el nou primer ministre del Regne d’Espanya.
Qüestió distinta és si guanyar
una moció de censura a base de
col·leccionar vots ideològicament contradictoris dona per a
una governació estable d’Espan-

Q

ya. En el meu parer, no.
La reprovació màxima a l’acció
de govern s’ha basat únicament
en la sentència del «cas Gürtel-».
Una sentència que no és ferma en
ser susceptible d’apel·lació davant el Tribunal Suprem.
Una resolució judicial, tanmateix, que admet provat que el PP
disposava d’una «caixa B» en matèria d’ingressos, que el PP es va
nodrir de diners aconseguits instrumentant adjudicacions públiques, i que posa en dubte les manifestacions fetes sota jurament o
promesa de dir la veritat d’alts càrrecs del PP, entre els qual el mateix Rajoy.
La moció de censura, en conseqüència, ho ha estat més –gairebé únicament– per un finançament il·legal del PP i no pas per
l’acció de govern. Entenc, doncs,
que la Mesa del Congrés dels Diputats ha fet una lectura generosa
de l’article . de la CE; estric-

tament formalista i sense entrar
en el fons.
Essent el fons de la moció de
censura una sentència judicial no
ferma, sobre la qual hi cap revisió
de penes pel Tribunal Suprem,
però mai reexaminar els fets que
s’han considerat provats, relativa
al finançament il·legal del PP,
m’ha sorprès no escoltar res sobre una immediata revisió de la
legislació vigent relativa als ingressos i a les despeses dels partits polítics.
Reitero: essent l’origen de la
censura practicada un cas clar de
corrupció política via finançament del PP, ningú no ha posat al
cim de la taula una de les assignatures pendents d’aprovar com
és l’origen dels fons econòmics de
tota formació política i el seu immediat control. Francament, no
ho entenc.
Si l’amable lector ha llegit el
meu llibre –«Cuando pintábamos
algo en Madrid» –, hi haurà trobat
l’últim intent seriós de reformar
la norma reguladora del finançament dels partits polítics.

«Algú de nosaltres està
lliure del pecat de rebre
diners al marge de les
previsions legals?”.
Cinisme»

Enmig de l’anecdotari, haurà
de localitzar la clau de moltes de
les coses que ha vingut coneixent
en els últims temps.
Des del «cas Palau» al «Gürtel»
passant pels «ERE» d’Andalusia,
per esmentar-ne alguns.
I per damunt de tot, la manca
de voluntat política per donar-se
un mitjà legal basat en l’estalvi en
les despeses, en la transparència
respecte dels ingressos i de les
despeses, i una ponderació entre
les aportacions públiques i les
privades.
Aquesta manifestació de voluntat política tampoc no s’ha donat en el recent debat.
Així que ningú no s’esveri si,
una vegada desallotjat Rajoy de
La Moncloa, segueix la pràctica
de la «contribució» per obres o
serveis públics contractats o per
voluntats comprades que s’insereixen en les lleis i en els reglaments. Del vici, neix el viciós.
S’ha plantejat (i guanyat, suposo) una moció de censura basada
únicament en una sentència sobre ingressos indeguts del PP i els
cercles de corrupció política que
l’envolten, però a l’hemicicle del
Congrés dels Diputats ningú ha
gosat fer la següent pregunta:
«Algú de nosaltres està lliure del
pecat de rebre diners al marge de
les previsions legals?».
Cinisme.
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Corrupción y partidos
Ante la reciente sentencia del
caso Gürtel, me vienen a la memoria unas declaraciones radiofónicas de finales de la década
1990 del juez Marino Barbero,
primer juez instructor del caso
Filesa, con sentencia condenatoria por financiación irregular del
PSOE; el juez Barbero manifestó:
el 90% de los casos de corrupción
están ligados a la financiación
irregular de los partidos políticos
y depende de estos, los partidos
políticos, acabar con este importante volumen de corrupción en
nuestro país, simplemente tiene
que ponerse de acuerdo y modificar la ley de Financiación de los
partidos políticos.
¿A lo largo de estos casi 30 años
ha habido alguna iniciativa por
parte de los partidos a este certero diagnóstico del juez Barbero
y a tal propuesta? La respuesta
es no, y mientras tanto hemos
vivido sucesivos casos de corrupción como el Taula, el Lezo,
el Palau de la Música, el Gürtel, el
Erial, y aún estamos pendientes
de la sentencia del caso de los
ERE en Andalucía, en el que hay
imputados dos expresidentes
autonómicos.
¿A qué esperan los partidos políticos?
F. GARCÍA-BRAGADO
Girona

La venjança no és el camí
Trobant-me fa anys en una
situació de dol familiar, una bona
amiga em va fer arribar una pre-

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.ca
o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les

ciosa pregària budista que parlava de desempallegar-se de tot allò
que embruta la nostra ànima.
Una de les frases d’aquella pregària deia: “M’allibero ara de creure
que amb la venjança m’alliberaré
de la inquietud interior”.
Aquesta frase m’impressionà
de manera especial, però quelcom en mi no se l’acabava de
creure.
Han hagut de passar 18 anys
per arribar al temps actual i poder comprendre-la a fons, quan

ha
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TV3 – TN Vespre
1-6-2018
El Telenotícies Vespre de TV3 de divendres 1 de juny tancava l’edició de l’informatiu
amb el reportatge del nou espectacle del Servei Educatiu del Palau de la Música
Colors i més colors. La peça inclou declaracions de Dani Espasa, director musical de
l’espectacle, i d’alguns nens que van assistir a una de les sessions per a escoles.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/colors-i-mes-colors-el-nou-espectacleinfantil-al-palau-de-la-musica/video/5769522/

Betevé Informatiu
2-6-2018
Reportatge del nou espectacle del Servei Educatiu del Palau de la Música Colors i
més colors. La peça inclou declaracions de Gemma Canadell, directora del Servei
Educatiu del Palau, i de Dani Espasa, director musical de l’espectacle.
Enllaç:
http://beteve.cat/colors-i-mes-colors-palau-de-la-musica-espectacle-familiar/
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La
EDITORIALE
2/6/2018

Teatro Regio di Torino

Il segreto di Susanna
La voix humaine
Servizio di Christian Speranza

-

Barcellona

Liceu di Barcellona

Placido Domingo
Servizio di Jorge Binaghi

Concerto dimezzato grazie a Vueling

Teatro Filarmonico di Verona

Salome
Servizio di Lukas Franceschini

Opera di Roma

Billy Budd
Servizio di Riccardo Cenci

Teatro Bellini di Catania

Gran Gala Lirico
Servizio di Giuliana Cutore
Auditorium Toscanini di Torino

Michel Tabachnik
Jan Lisiecki
Servizio di Christian Speranza
http://www.bellininews.it/homepage.htm[02/06/2018 22:16:07]
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Teatro alla Scala di Milano

Aida
Servizio di Lukas Franceschini

Teatro Brancati di Catania

Addio vecchio
Sangiorgi
Servizio di Giuliana Cutore

Teatro Regio di Torino

Se pensate che un volo tra due città europee di meno di due ore può diventare un incubo di cinque ore tra l'ora di partenza e quella di
arrivo (non contando il tempo già perduto in aeroporto) siete più furbi di me. Non avrei mai pensato che non sarei arrivato per tempo a
un concerto per questo motivo, ma chi viaggia con Vueling dev'essere preparato a tutto. Così sono arrivato solo all'ultimo brano della
prima parte del recital con cui si presentava al Palau de la Música Olga Peretyatko – per un po' di tempo Peretyatko- Mariotti, com'era
stata annunciata qui, ma si vede che oggi siamo tornati alla situazione di partenza…
Ho perduto quindi le chansons di Fauré e di Liszt e l'aria di Corinna da Il viaggio a Reims (ho ascoltato da fuori press'a poco la metà).
La prima parte finiva con “Bel raggio lusinghier”. Fatta eccezione della sua magnifica protagonista a Pesaro ne La scala di seta non
mi è mai parso che Rossini fosse un autore molto adatto alla bella e simpatica signora Peretyatko, in particolare la sua Desdemona che
ho sentito due volte in anni piuttosto lontani l'uno dall'altro. Le agilità sono corrette ma timide, le variazioni poco interessanti e da
studente, il timbro non è adatto per il centro e qualche acuto suona aspro. Qualche vistoso portamento non è neanche troppo da lodare.
Ma il soprano si vede che ha i suoi fans (dai tempi quando cantava la Blöndchen ne Il ratto dal serraglio ), e anche se la sala non era
stracolma aveva i suoi bravi che sono saliti d'intensità nella seconda parte. “O luce di quest'anima” presentava gli stessi – per me –
inconvenienti, e più evidenti perchè l'aria si addice molto di più alla vocalità della cantante. Il recitativo precedente veniva reso in
forma alquanto meccanica. Senza recitativo (nè, manco a dire, cabaletta) la “Casta diva” era una preghiera troppo interiore, felice nei
http://www.bellininews.it/homepage.htm[02/06/2018 22:16:07]

Alessandro Cadario
Servizio di Christian Speranza

Teatro La Fenice di Venezia

Norma
Servizio di Lukas Franceschini
Istituto Austriaco di Cultura di
Roma

Yoon-Hee Kim
Luca Monti
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piani ma non nelle arcate sonore, e i suoni velati di “Bel raggio” si facevano presenti ancora una volta. Per di più sbagliava una frase,
il testo non era sempre chiarissimo e l'intonazione della fine era alquanto ondeggiante. Dopo abbiamo avuto diritto a due mazurche di
Chopin (opus 67, numeri 3 e 4) interpretate correttamente dal maesto Giulio Zappa, come del resto in tutto il programma tranne
qualche nota isolata e un uso un po'abusivo del pedale. Nella prima aveva anche fatto sentire una pièce di Rossini, Une caresse à ma
femme, che per i motivi evocati non ho potuto sentire. È sempre più frequente nei concerti di canto che ci siano brani per pianoforte
solo e non capisco troppo il perché, o forse non voglio capirlo.
Sono arrivate poi le canzoni russe e il livello saliva molto ma non era del tutto omogeneo. Nelle tre di Cajcovskij c'era differenza tra la
più nota (op.38/3) e la seconda (op.47/7), molto riuscite, e la terza (op.47/6) che stranamente mancava di emozione. Di Rachmaninov
si ascoltavano l'op.21/7, parecchio nota, con una preziosa messa di voce in fine. La famosa Vocalisse metteva in riliego un timbro
metallico, senza troppa malìa e un centro di scarso peso. Lo stesso capitava al registro grave nella notissima op.14/11 dove anche
l'acuto finale non era felice.
Tra il tripudio degli astanti sono arrivate la “Villanelle” di Anna Dell'Acqua, bella e in versione eccellente, una canzone di Rimsky
Korsakov fantastica e un buona esecuzione (ma tra l'anonimo e l'anemico) del celebre “Je veux vivre” dal Roméo et Juliette di
Gounod.
Jorge Binaghi
La foto del servizio è di Antonio Bofill.
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Servizio di Riccardo Cenci

