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Més Telemann, si us plau!
Akademie für Alte
Musik Berlin
Director: Georg Kallweit

Palau de la Música, 23 de maig

L

es visites de l’Akademie für Alte Musik
Berlin, en els darrers
anys, han proliferat d’allò
més. Al mateix Palau l’havíem escoltat acompanyant Bejun Mehta o l’ha-

víem vist dirigida per René
Jacobs amb una Passió
segons sant Mateu i La
flauta màgica i, a L’Auditori, l’orquestra va interpretar, en un bienni, les Suites
i Concerts de Brandemburg de Bach. I és que en
un rànquing d’orquestres
històriques, aquesta ocuparia llocs capdavanters,
per la qual cosa s’explica

que els programadors i directors artístics apostin
per aquest valor segur.
També ho era, dijous, un
programa on el principal
reclam era, a la segona
part, la mítica Música
aquàtica (1717) de G.F.
Händel, una de les obres
per a la reialesa britànica
més conegudes d’Occident.

Abans de submergirnos en les peces que van
delectar Jordi I en una excursió amb vaixell pel Tàmesi, l’orquestra ens va recordar que això de la relació entre la música i l’aigua
ve de lluny amb mostres
franceses de M.Marais i M.
Delalande, interpretades
amb el característic so
germànic, poderós i ferm,

però potser poc français.
El gran regal de la nit va
venir per una imaginativa i
suggeridora lectura
d’aquesta immensa “alegria de viure” que és la
Wassermusik de G.P. Telemann, que ens va fer adonar que Telemann és un
dels més grans del barroc
germànic. Prou que ho sabia el mateix Bach en voler

que el compositor d’Hamburg fos el padrí del seu fill
Carl Philipp.
Va ser tan intensa la
versió de Telemann, que
l’obra de Händel ens va sonar a poc o si més no a déjà-vu, malgrat estar escoltant una de les millors versions que poden escoltarse’n ara per ara. I algú que
no era jo, com Stravinsky
amb Garreta xiuxiuejà:
“Més Telemann, si us
plau!”
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Arriba la ‘Simfonia fantàstica’
de Berlioz de la mà de l’OSV
Redacció • @diaridesabadell #OSV #Palaudelamúsica

La Simfònica actuarà amb Víctor Pablo
Pérez com a director convidat en el penúltim
espectacle de la temporada al Palau de la Música
MÚSICA

L’Orquestra Simfònica del Vallès presenta la Simfonia fantàstica de Berlioz al Palau de la Música aquest dissabte. L’espectacle
comptarà amb el director Víctor
Pablo Pérez a la batuta. La Simfònica estarà acompanyada pel Cor
de Noies de l’Orfeò Català.
Pablo Pérez va fer els estudis al
Reial Conservatori de Música de
Madrid i a la Hochschule für Musik de Munic. Des de la temporada 2013-2014, és el director artístic i titular de l’Orquestra i Cor
de la Comunitat de Madrid (ORCAM). Col·labora habitualment
amb el Teatro Real de Madrid i
amb el Gran Teatre del Liceu, i
participa en un gran nombre de
festival.
L’OSV posa l’última marxa a la
temporada al Palau, amb la penúltima actuació abans d’acabar al
juny amb La Setena de Beethoven.

Víctor Pablo Pérez dirigirà la Simfònica aquest dissabte / CEDIDA
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Yo Yo Ma y los músicos del Raval
El violoncelista se encuentra con jóvenes de la asociación cultural Xamfrà y toca con
ellos, tras ofrecer una breve actuación en Sant Pau del Camp, junto a Andrea Motis
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
«Transfigurada». Así se sentía la jovencísima violoncelista Paula González después de acabar su interpretación. Y no era para menos. A su lado, compartiendo atril con ella,
había tenido nada menos a una de
las figuras más célebres del panorama musical, el violonchelista Yo Yo
Ma. Un intérprete de enorme prestigio internacional que, ayer sábado,
decidió compartir un día de su vida
con jóvenes artistas barceloneses,
para conocer su realidad y establecer con ellos un diálogo directo y
cercano.
La iniciativa ha tenido lugar el
marco de la gira mundial que el
músico está realizando por 36 escenarios singulares del mundo, en
todos los cuales interpreta las seis
Suites para violonchelo solo de
Bach y que el viernes por la noche
hizo escala en el Palau de la Música Catalana. Un proyecto tras el
cual subyace el concepto de que
«la música nos conecta a todos como sociedad. De allí la idea de
completar la actuación con una jornada en la que él pudiera conocer
las múltiples realidades sociales de
la ciudad que visita», explica Cristina Pato, coordinadora de la iniciativa, que en Barcelona tuvo como
epicentro el barrio del Raval.
Así, el Day of Action barcelonés
de Yo Yo Ma arrancó en los jardines
de Sant Pau del Camp poco antes
del mediodía. Bajo un cielo encapotado y lloroso, el violonchelista ofreció una mini actuación ante unas
pocas docenas de personas que le
esperaban con la misma cercanía
de quien aguarda al invitado estrella de la fiesta.

violonchelista Paula González, perteneciente también a otra iniciativa
músico social, el proyecto Vozes.
«No olvidéis nunca los valores
con los que estáis trabajando, generosidad, compromiso, confianza, honestidad, permeabilidad, porque son
vuestro tesoro y os acompañarán toda la vida. Estos valores se llevan
dentro y vosotros decidís si los dejáis salir o no. Lo mismo ocurre con
los valores artísticos», les dijo Yo Yo
Ma a los jóvenes.
Luego, volvió a coger su violonchelo y les obsequió con una inesperada propina: Appalachian waltz,
un tema inspirado por diversas tradiciones musicales, pieza principal
del álbum del mismo título que grabó en 1995 con el violinista Mark
O’Connor y el contrabajistra Edgar
Meyer, y que escogió precisamente
«porque nos conecta con todos los

El afamado músico
compartió instantes
y melodías con
chicos del barrio

El violoncelista Yo Yo Ma, durante su actuación ayer en plena calle en el Raval, en Barcelona. ANTONIO MORENO
Ma llegó a pie desde su hotel, saludó a todo el que quiso darle la mano y bajo el toldo que le resguardó
de las cuatro gotas que caían, arrancó su periplo con el preludio de la
Suite nº1 porque, como él mismo dijo, «Pau Casals tocaba Bach todas
las mañanas», en alusión al conocido hábito del violoncelista catalán, el
artista que precisamente dio a conocer al mundo estas partituras del genio barroco y cuyo espíritu humanista ha inspirado esta iniciativa.
Así que después de Bach, y como
no podía ser de otra manera, llegó
El Cant dels Ocells, que contó —co-

mo ya había ocurrido en el bis de la
noche anterior— con una emocionada Andrea Motis en la voz y la
trompeta. «Nos encontramos antes
del concierto, tocamos el tema una
sola vez y ya está. Él es una persona
muy, muy amable, que te brinda un
apoyo total. Para mí lo más difícil
fue cantar sin amplificación en el
Palau, pero sido una experiencia
fantástica».
Finalizado el recital, Yo Yo Ma se
desplazó al Centre de Música i Escena del Raval Xamfrà, la entidad seleccionada para que pudiera sumergirse en la realidad artística y social

de Barcelona. Allí se encontró con
los colectivos que trabajan en este
espacio, abocado a la integración social a través de la cultura, que le
ofrecieron un breve ejemplo del trabajo que desarrollan actualmente en
torno a los estereotipos y la violencia de género.
Hubo un par de breves escenificaciones y luego, música. The other
woman, de Nina Simone, y un clásico del góspel, This Little light of mine, en las que Yo Yo Ma no dudó en
añadirse a la pequeña banda integrada por dos jóvenes percusionistas, una bajista, dos cantantes y la

temas y los valores sobre los que hemos hablado hoy aquí», dijo el artista a EL MUNDO.
Al acabar, la bajista Simbiat Eboh,
bellísimos casi 18 años, reflexiona:
«Si alguna vez llego a lo más alto,
me gustaría hacer lo que hace Yo Yo
Ma. Trabajar con los jóvenes y ayudarles como Xanfrà me ayudó a mí
a encontrar mi camino».
El Day of Action de Yo Yo Ma concluyó, por la tarde, con un concierto
en el Conservatorio del Liceu, donde el violonchelista volvió a compartir escenario con los músicos con los
que había estado por la mañana, a
los que se añadieron el Quartet Toldrà, el Dúo Contrastes y el dúo sirio
Athrodeel, además de Chicuelo,
Marco Mezquida y la Sant Andreu
Jazz Band.

cercle.
A mi em fascinen les històries
circulars, així que li vaig demanar
que me l’expliqués. Ell em va dir
que tenia a veure amb dues casualitats. La primera és que fa 70 anys
aquella dona es va enamorar d’un
noi, però que al final ell es va casar
amb una altra. I ara, aquell home
ja gran viu a la mateixa residència
26 Mayo, 2019
que ella, separats per un envà
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Segon lloc. Chernobyl, creada per història dolorosa però explicada
Craig Mazin (HBO). Aquesta preci- sota un punt de vista carregat de
sa minisèrie apuntala a la perfec- tendresa. Zain Al Rafeea aconse-

menjar. I justament ara aquell nadó és l’infermer que li ha tocat a
ella i és qui s’ocupa d’ajudar amb
la seva cura.
No hi ha dubte que mai pots saber què t’oferirà la vida o qui tornarà al teu món. Com deia el gran
Eduard Punset: «Sigues bondadós
amb la gent quan puges, perquè
els trobaràs a tots quan baixis».
¡Bondiumenge!

EL PROJECTE BACH D’UN VIOLONCEL·LISTA GENIAL

Yo-Yo Ma, del
Palau al Raval

ÁLVARO MONGE

El músic va dedicar el dia d’ahir a activitats
altruistes al cor pobre de Barcelona
MARTA CERVERA
BARCELONA

Molts músics parlen de fer millor
el món a través de la música. El
violoncel·lista Yo-Yo Ma ho ha posat en pràctica a Barcelona, on divendres va oferir un magnífic concert al Palau de la Música en què
va interpretar d’una tacada les Sis
suites per a violoncel de Bach en la
temporada BCN Clàssics. Després
d’aquesta marató, que va ser rebuda amb entusiasme pel públic que
va atapeir la sala –fins i tot es van
col·locar cadires a l’escenari–, ahir
el músic es va acostar al Raval per
delectar amb el seu art els qui volguessin escoltar-ho.
Va tocar a l’aire lliure, desafiant
el cel gris, als jardins de Sant Pau
del Camp, a pocs metres d’on hi ha
instal·lat un campament de persones sense sostre. En això consisteix
la croada del seu Bach Project,
idea que des de l’agost passat ja
l’ha portat per unes 13 ciutats tocant una obra que sempre l’ha
acompanyat i aprofundint en un
tema que el preocupa: com la cultura pot ajudar a crear un futur
millor. Li queda molt camí encara
fins a completar el seu tour, amb
un total de 36 cites a cinc continents durant un parell d’anys.
«Estic aprenent molt», va confessar
el genial músic. «He trobat gent
molt especial i he comprovat com
les problemàtiques i els valors són
comuns a tot arreu».
Bastants veïns del barri es van
acostar a escoltar-lo tocar en una
breu actuació que va començar
amb el mateix moviment que va
obrir el seu concert del Palau: el famós preludi de la Suite núm.1 en sol
major. I el va seguir el colofó de luxe
que també va interpretar al Palau:
una sentida versió d’El cant dels ocells
tan lligada al seu ídol, el violon-

cel·lista català Pau Casals, i interpretada al costat de la inspirada trompetista i cantant barcelonina Andrea
Motis. «Pell de gallina», deia al final
Mercedes, de 55 anys. Ella mateixa
l’hi explicava al músic, de família xinesa, nascut a França el 1955 i instal·lat als EUA des dels 7 anys.
Mercedes és una de les participants en el projecte social Xamfrà,
ubicat al mateix edifici que el Conservatori Superior del Liceu, on YoYo Ma va acudir per compartir coneixements participant en una activitat d’aquest centre, on la música i les arts escèniques funcionen
com a eina d’integració. Simpàtic,

L’instrumentista
creu de debò que
la cultura pot
ajudar a crear
un futur millor
L’artista va actuar
als jardins de
Sant Pau i al
Conservatori
Superior del Liceu
pròxim i amb una traductora al costat per no perdre pistonada, el violoncel·lista que més premis Grammy acumula es va unir a un assaig
d’un espectacle músic-teatral que
estan preparant per combatre estereotips de gènere.
Va començar tocant el violoncel
–com si fos una guitarra quan l’estil
ho requeria– al costat del combo
amb peces com The other woman, de
Nina Simone, o l’espiritual This little
light of mine. Fins i tot va intercan-

33 A l’aire lliure 8 Actuació de Yo-Yo Ma, ahir, als jardins de Sant Pau del Camp.
viar un instrument que li havien
deixat amb el de Paula, que en tenia
un de més mala qualitat. L’estudiant de 20 anys de Voces, una de les
moltes organitzacions que col·labora amb Xamfrà, va al·lucinar. «Estic
transfigurada», va confessar a l’acabar. Ni ella ni la resta dels seus companys oblidaran mai aquesta sessió
en ple Raval. El mateix passaria si
Messi anés a entrenar amb uns xavals que ni tan sols participen en
cap lliga.
Yo-Yo Ma va sintonitzar amb el
treball d’Ester Bonal, directora de
Xamfrà, els pilars del qual són generositat, compromís, confiança i permeabilitat. I va acabar fonent-se en
una abraçada amb ella després de
dedicar-li una cançó folka titulada
Appalachia waltz, de Mark O’Connor.
«Està d’acord amb el tema tractat
aquí, perquè connecta l’intern i l’extern. Per parlar de discriminació de
gènere, primer hem de mirar dins de
nosaltres», va assenyalar.
«Necessitem artistes amb sensibilitat que valorin la cultura comunitària», va destacar Bonal. Andrea
Motis també va participar en el concert gratuït que va fer a la tarda al
Conservatori Superior del Liceu, on
el violoncel·lista, obert a tota mena
d’estils més enllà de la clàssica, va
disfrutar acostant-se al flamenc i el
jazz amb fenòmens locals com el
pianista Marco Mezquida i el tocaor
Chicuelo, la Sant Andreu Jazz Band
de Joan Chamorro i estudiants del
Conservatori del Liceu. H
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L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

ranscendental

eterna lluita per
’espai convergent
l a escala municiirecte entre Oriol
emont a les elecci-

Ó de l’eix social i

pal camp de batadessa, Ada Colau,
ant a l’esquerra i

a per
x en
e l’eix
al

atificar
28-A
mersa
nterna

at en l’àmbit nacie, liderat per Erlta el seu desig
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Primera ministra
britànica

na és massa gran, diversa i important com
per reduir-la tan sols a un peó del procés.
Aquest és l’espai en el qual Jaume Collboni
i Manuel Valls han intentat construir la seva campanya. Els barcelonins dictaran sentència en unes eleccions en les quals quedar primer gairebé equival a governar, atesa la dificultat de sumar majories estables.

EL PROBLEMA català ha afectat de

manera irremeiable la campanya a la resta
d’Espanya. Amb Madrid com a gran objectiu, el PSOE busca ratificar els resultats del
28-A i burxar a la ferida d’un PP debilitat
per l’auge de Cs i la irrupció de Vox. Tot i
que sembla que el globus de Vox s’ha punxat una mica, avui la ultradreta entrarà en
nombroses autonomies i ajuntaments, cosa que continua sent una pèssima notícia.
Pablo Casado i Albert Rivera viuran una nit
d’alta tensió. El líder popular s’hi juga
gran part del seu futur polític (una segona
rebolcada seria letal per al seu lideratge),
mentre que el de Ciutadans somia amb un
sorpasso a la dreta que li permeti arrogar-se
el paper de líder de l’oposició a Pedro Sánchez. És a l’efecte contagi de la victòria del
líder socialista en el 28-A al qual s’aferren
els barons socialistes per consolidar el seu
poder territorial.
En una escena interna tan convulsa i incerta, les eleccions europees han quedat
fora del focus, malgrat els grans temes que
hi ha a sobre de la taula, des de l’auge de la
ultradreta fins a la gestió de la immigració. El resultat electoral europeu es llegirà
també en òptica interna, però molt del
que avui es decideix es dirimeix a Brussel·les i Estrasburg.

Anthony Garner

EEEE
Al posar data a la seva marxa, la primera ministra admet el fracàs del
seu intent d’aconseguir una sortida
negociada del Regne Unit de la UE.
El brexit és un procés contaminat
d’origen amb les mentides i exageracions que van portar al sí. Gestionar-lo és impossible. 3Pàg. 20 i 21

Ferran
Busquets
Director de la
Fundació Arrels

EEEE
És original i elogiable la iniciativa
de la fundació Arrels de posar en
contacte actors, periodistes i activistes amb persones sense llar per
donar veu a aquests últims a les
xarxes socials. La conversa va arribar a ser trending topic.
3Pàg. 34

Ernesto
Valverde
Entrenador del
FC Barcelona

EEEE
El Barça va perdre ahir la final de
Copa contra el València i va viure
una altra nit infausta sense que el
tècnic hagi sabut trobar remei als
defectes que l’equip blaugrana va
mostrar en la semifinal de Champions contra el Liverpool. 3Pàg. 48

Antonio
Banderas
Actor

EEEE
L’actor malagueny disfruta d’una
maduresa professional envejable.
Així ho ha reconegut el festival de
Cannes, que l’ha premiat amb el
guardó al millor actor per la seva
interpretació a Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.
3Pàg. 60 i 61

Yo-yo
Ma
Violoncel·lista

EEEE
El violoncel·lista combina la seva
faceta melòmana amb una gran
activitat altruista. Divendres va
oferir un magnífic concert al Palau de la Música, i dissabte va tocar
al Raval en col·laboració amb el
projecte social Xamfrà. 3Pàg. 63
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nienvelat sota el qual Yo-Yo Ma
agafaria el violoncel i tocaria, així,
de manera lliure i espontània, per a
la gent que s’hi acostés. De cara a la
caserna de la Guàrdia Civil i d’esquena als manters que viuen instal·lats en tendes de campanya, el
violoncel·lista que encapçala tots
els rànquings –19 Grammy sense
anar més lluny– va deixar clar que
26 Mayo,
2019
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el matí com
ho feia Pau

ella canta en cànon amb el violoncel
i després agafa la trompeta.
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Bach Project. Va reservar
prendre el pols a la repercussió que
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va proposar que ho assuPau Casals. Fa dos dies vaig anar al
missin. “Quina data dius?
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seu museu al Vendrell i vaig descoJustament ens ha cancel·lat
brir, als meus 63 anys, que continua
la Gewandhaus Leipzig”.
sent el meu heroi. Casals va pensar

Sí, sí. Yo-Yo Ma feia tot això amb
bon humor després d’haver-se lliurat la nit abans a la integral de les
Suites de Bach, que aquest músic
dels Estats Units, nascut a París i
d’origen xinès fa invariablement
sense pausa i sense partitura. Això
sí, arenga el públic al final de cada
suite, com un futbolista que acaba
de marcar el penal de la seva vida o
necessita ànims per remuntar.

certa manera –no només de la
qualitat del cos de l’instrument i
de l’arc i el seu ús– sinó de l’afinació personal de què disposa
tocant en solitari.
La seva versió de les suites
gaudeixen d’un ampli marc de
llibertat que dialoga molt personalment i amb summe respecte amb l’essència d’aquestes
obres, d’una banda, cuidades per
Bach fins a l’extrem de ser una
síntesi de saviesa, art i ciència
gairebé, però, de l’altra, que deixen a un gran intèrpret gaudir i
“interpretar”. Tempi ràpids,
canviants, gairebé sense pausa
entre els números de cada suite,
tot i que el lirisme de les Sarabandes portava a un terreny superior, situades al centre de les
seqüències.
Yo-Yo Ma és un mestre en respiracions, en la dinàmica del fraseig i els seus accents, i en l’arti-

til, natural, i fins i tot suavitat
etèria (Bourrée I-II).
L’escolta va ser sens dubte per
a molts, a més del gaudi, una pluja de sensacions i d’aprenentatge, com seguir el moviment de
l’arc i els seus assoliments en
l’aspiració del so o la rotunditat
en els acords, o la varietat d’accents. La seqüència entre la cinquena i la sisena suites –sense
interrupció per aplaudiment–
totes dues molt particulars, ja
que van ser escrites amb necessaris canvis a l’instrument (scordatura i cinc cordes, respectivament) va accentuar aquesta versió personal que Yo-Yo Ma fa
habitualment.
La propina la va firmar amb
unes variacions sobre el Cant
dels ocells (Casals també present) brodades sobre la dolça
veu de la jove trompetista Andrea Motis. Per recordar.

CRÍTICA DE MÚSICA BARROCA

Per recordar
Yo-Yo Ma, violoncel
Lloc i data: BCN Clàssics.
Palau de la Música Catalana
(24/V/2019)
JORGE DE PERSIA

Després de l’ovació inicial, la sala del Palau, plena fins a l’últim
racó, i sobretot amb molts joves
molt joves, segurament violoncel·listes amb il·lusió, es va sumir
en un profund silenci, d’acord
amb la proposta del gran Yo-Yo
Ma, un mite ja del violoncel, que
amb tota naturalitat va començar la sèrie de les Sis suites de
Bach, que tocaria sense inter-

rupció. Per ell, una obra fonamental en la història de la música, recuperada per al segle XX
per Pau Casals, a qui no va deixar de retre homenatge, precisament en aquest escenari que va
ser tan seu abans d’abandonar
Catalunya cap a l’exili definitiu
després de la Guerra Civil. I en la
manera d’asseure’s i tocar, em va
recordar aquella figura dreta del
gran mestre català que veiem en
les imatges de l’època.
Yo-Yo Ma és amb el seu violoncel; aquest instrument i ell
fan una unitat que transmet serenitat, gens de tensió, tots dos
s’uneixen en el so tan subtil, dolç
i personal que obté. Una singular
característica, dependent en

culació i claredat del discurs.
Emprenia els preludis al començament de cada una amb naturalitat, en ocasions sense esperar que regnés el silenci total que
immediatament s’establia. L’ús
subtil de l’arc, magistral, que
deixava veure elegància en el
fraseig, de vegades certa displi-

L’ús subtil de l’arc,
magistral, que deixava
veure elegància en el
fraseig, de vegades
certa displicència...
cència, o la forta vitalitat de la
Gigue final de la segona suite.
Profunditat en la Sarabande de
la tercera, però sobretot varietat
en la dicció, un vibrato molt sub-
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El músic més orgànic de l’escena internacional debuta a la temporada Ibercamera amb la pianista Varvara

Fumiaki Miura, el violinista flotant
sones més altres de càmera, però la
seva particularitat és que inverteix
dinerssprojectaralcarrerelqueestà passant dins. Perquè s’ha d’ampliar el públic de la clàssica”, diu
Miura. I Varvara li agraeix que l’hagi convidat a l’edició d’aquest estiu,
la segona. Serà amb un Brahms dirigit per Jonathan Nott, “que per cert

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C

rec que gaudir del
menjar em fa millor
músic. M’exposa a influències, m’inspira, és
com veure un quadre
al museu”, comenta Fumiaki Miura
davant un excel·lent llobarro a la sal
de què gaudeix amb delectança. Al
violinista estrella de la temporada
Ibercamera (i de l’Agència Camara,
que el representa en exclusiva) li
encanta el menjar local. I com a bon
japonès es deleix per un bon pa amb
tomàquet. És en aquest context que
La Vanguardia conversa amb ell i
amb Varvara, la pianista en qui ha
trobat la perfecta partenaire i amb
qui debutarà aquest dimecres, dia
29, a la temporada Ibercamera de
Barcelona, al Palau de la Música.
Veure tocar aquest jove de 26
anys té quelcom d’experiència extrasensorial. Deutor de la tradició
dels grans mestres –va estudiar
amb Tsugio Tokunaga durant una
dècada i té a Pinchas Zukerman
com a dedicat adalil–, és un exemple de músic orgànic. Un violinista
flotant que amb prou feines es mou
en escena i que treu el seu so de la
manera més lògica i tranquil·la.
“Moure’s és una manera de perdre so. Al meu primer professor,
Tokunaga, li encantava l’estil natural i em vaig convertir en un fan dels
clàssics com Menuhin, Stern... Cap
d’ells no tenia moviments que embrutissin. La gent es mou, flexiona
les cames, doblega el tors... perquè
estractadeBeethoven,deBrahms...
i busquen la màgia. Però li puc assegurar que als instruments de corda
el so el fem només amb la mà dreta”.

“Miro de no assajar
més de dues hores al
dia; al final soc com un
tennista, practico el
meu swing amb el violí”

.

Miura amb el seu Stradivarius i amb la pianista Varvara, ahir a Alacant, ciutat que forma part de la seva gira

Aterrat de Tòquio, divendres va
començar aquesta minigira per Espanya a Girona, tocant el programa
que du avui amb Varvara: la Sonata
per a violí i piano núm. 23 enremajor
de Mozart, la Grand duo de Schubert i la Kreuzer de Beethoven. En
una ocasió anterior comentava a
aquest diari que no li agrada la soledat del solista. I és que malgrat la
gran tradiciódemúsica clàssicaque
hi ha al Japó, el país no dona grans
solistes, potser per una qüestió cultural com és la seva falta de sentit de
la individualitat. Una cosa amb què
sembla estar d’acord aquest extra-

vertit jove, sempre disposat a riure
ambelsseuscol·leguesdeprofessió.
Per això comparteix el seu debut
barceloní amb Varvara.
“Hi ha grans pianistes, però després tocar amb ellsno sol funcionar.
Encanviambellaésincreïble.Noés
usual trobar solistes amb tant repertori [40 concerts té la russa a
punt per sortir a escena] i que alhora facin música de cambra”.
Per Varvara el secret és que tots
dos van en una mateixa direcció a
l’hora de tocar, “perquè si un vol fer
espectacle i l’altre vol ser fidel al
compositor no funciona. Les dues

opcions estan bé, però combinarles és impossible. I a mi l’espectacle
no em va”, assegura. “La música de
cambra és una cosa refrescant, et
porta sempre nous pensaments i
sentiments. I em fa feliç aquesta
oportunitat d’evolucionar l’un amb
l’altre”.
Malgrat la seva joventut, Miura
és tota una estrella al seu país i
compta amb un festival a Tòquio, al
Suntory Hall, organitzat per una
gran companyia que li dona carta
blanca per escollir repertori i artistes. “És un festival de tres dies amb
dos concerts diaris per a 2.000 per-

he d’assajar”, apunta la conscienciosa pianista.
“No assagis massa”, li etziba ell.
“Jo miro d’assajar dues hores al dia.
El violí és molt antinatural pel que
fa la postura i no convé superar les
quatre o cinc hores. Cal trobar la rutina, unes escales, 15 minuts de Beethoven i ja estàs a punt per tocar.
És el mateix que si fossis un futbolista o tennista, jo també practico el
meu swing amb el violí. Perquè al final és una qüestió mental: és clar
que no t’oblides mai de com tocar, i
tot i això si no practiques entres en
pànic”.
Unacosaquevulguitocarinotingui encara en repertori?
“Alban Berg!”, respon. “I ho faré
amb el mestre Tatsuya Shimono”.
Un director que està, per cert, firmant també amb Ibercamera
aquests dies. Amb Gergiev o Fedosseiev, per esmentar-ne uns altres de
la casa, aquest músic ja ha tingut el
plaer de pujar a escena.

CRÍTICA DE ÒPERA
TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

Òpera en cinemascop

#laculturaensfacréixer
2018 — 19

Turandot

EL DOLOR
Marguerite Duras

Intèrprets: E. Panktratova / J. A.

Wilson (Turandot), M. Vekua / S.
O’Neill (Calaf), C. Solís (Liù), R.
Amoretti (Timur), C. Daza (Ping),
B. Egiarte (Pang), Jordi Casanova
(Pong), M. Pujol (mandarí), J.
Cabero (emperador), R. Sabata
(príncep de Pèrsia). OBC. Polifònica de Puig-reig, Cor Madrigal i
Veus-Cor Infantil Amics de la Unió
Direcció musical: Kazushi Ono
Lloc i data: Òpera en concert a L’Auditori (24-26/V/2019)

La cèlebre novel·la
de Marguerite Duras
protagonitzada per
Ariadna Gil
30/05/19 — 30/06/19
#eldolorTNC
Traducció Maria Lucch
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Patrocinador

Protectors

JORDI MADDALENO

Benefactor

El públic va donar una resposta explosiva a l’últim acord de l’òpera
Turandot, de Puccini, amb què
l’OBC va firmar el seu final de temporada 2018/2019 a L’Auditori. A la
quarta estació al capdavant de la
formació, Kazushi Ono, el seu director titular, va mostrar el potencial de l’orquestra amb un doble
repartiment per als dos protagonistes principals, ja que l’exigència
d’aquesta òpera necessita un dia de
descans per a Turandot i Calaf en
les tres funcions seguides previstes.
Va encertar Ono, director sensible

al qual la inspiració fa créixer, amb
aquesta partitura complexa de Puccini que té una orquestració plena
d’enlluernadores filigranes. Kazushi va buscar equilibrar la llum i potència musical gràcies a uns metalls
impactantsiunadetallistaseccióde
vent.Hivahaverdinàmiquesicreació d’atmosferes contrastada: dramàtica en l’escena dels tres enigmes, o poètica al trio dels ministres
que inicia l’acte segon. Cordes expressives i percussió exacta. En resum, una gran sensació de música
cinematogràfica.
Puccini va ser un visionari que va
saber avançar-se al seu temps amb
una partitura que és pur cinemascop sonor. Ono va respirar amb
els solistes i va administrar com va
poder les excel·lències de les forces
corals: Cor Madrigal, Polifònica de
Puig-reig i Veus-Cor Infantil Amics
de la Unió, tot i que van tapar els solistes en moments de tutti per una
tendència al forte difícil de controlar en una òpera en versió de concert sense fossat.
Monumental la Turandot de la
soprano russa Elena Pankratova, de
tècnica refinada i modulacions virtuosistes difícils de trobar amb un
instrument de la seva envergadura.
El Calaf de Mikhail Vekua no va

empal·lidir al seu costat gràcies a un
timbre sonor i una perfecta projecció, malgrat un fraseig poc contrastat. L’altra parella va estar a un nivell inferior amb la Turandot calant
de Jennifer Wilson d’aguts importants però tendents a l’estridència.
El Calaf de Simon O’Neill va compensaruntimbrenasalipocaudible
en el registre mitjà o greu amb uns
aguts segurs i la recerca d’un fraseig
més comunicatiu. Va ser emotiva i
sensible l’aplaudidíssima Liù de la

Kazushi Ono va
respirar amb els solistes
i va administrar com va
poder les excel·lències
de les forces corals
soprano Carmen Solís, així com segur el Timur de Rubén Amoretti.
MusicalsiprecisoselPongdeBeñat
Egiarte i el Pang de Jordi Casanovas, i va destacar per bellesa del fraseig i atractiu tímbric el Ping del baríton Carlos Daza. I irreprotxables
les prestacions vocals del mandarí
del baix Marc Pujol, així com l’emperador del tenor Joan Cabero.
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La primera proyección será la de Valery Gergiev y la Orquesta Mundial por la Paz, mañana a las 19:00.

Conciertos Imprescindibles
de la música clásica
● Proyecciones en Caixafórum de recitales de

orquestas consagradas, como la Filarmónica
de Viena o la World Orchestra for Peace

M. G.

El 16 de junio se proyectará ‘Escenas románticas’ con Alicia de Larrocha.

S. V.

La Caixa presenta en Caixafórum
Sevilla una nueva edición del ciclo
de proyecciones musicales Conciertos Imprescindibles. En este
ciclo se proyectarán grandes conciertos que han hecho historia y
han sido inmortalizados para poder disfrutarlos en la gran pantalla y revivirlos de nuevo.
El objetivo es acercar la música
a un público melómano, de la mano de las filmaciones de conciertos históricos de grandes intérpretes de la música clásica. La programación incluye orquestas consagradas, como la Filarmónica de
Viena, la World Orchestra for Peace o el conjunto instrumental
Concentus Musicus de Viena.
El ciclo se iniciará el mañana,
26 de mayo, a las 19:00, con la
proyección del concierto del reconocido director Valery Gergiev
en la primera ocasión que la
World Orchestra for Peace inter-

pretaba en un magnífico concierto en el mundo árabe.
Seguirá con una grabación que
permitirá revivir la Sinfonía número 2 de Johannes Brahms dirigida por el célebre Carlos Kleiber
en Viena y con la filmación de Nikolaus Harnoncourt al frente de
su conjunto instrumental Concertus Musicus de Viena con los Conciertos de Brandeburgo. El ciclo
también contará con una grabación del recital que ofreció la pianista Alicia de Larrocha en el Palau de la Música Catalana, concierto que fue un auténtico acontecimiento histórico.
Gracias a las grabaciones de estos conciertos, los amantes de la
música clásica podrán disfrutar
de cuatro grandes actuaciones en
un formato ideado para proyectar
en la gran pantalla y con la máxima fidelidad de sonido para volver a emocionar.
La proyección de Valery Gergiev y la Orquesta Mundial por la

Paz desde Abu Dhabi representa
una oportunidad única para ver
dirigir a Gergiev, el zar de la música clásica, al frente de un programa sinfónico espectacular en la
primera ocasión que la Orquesta
Mundial por la Paz actuaba en el
mundo árabe. Será este domingo,
26 de mayo, a las 19:00.
Poder escuchar la Sinfonía nº
2 de Johannes Brahms, una de
las más sublimes partituras del
Romanticismo alemán, de las
manos del célebre Carlos Kleiber y con el sonido de la Filarmónica de Viena, proporciona
una de las experiencias musicales más inolvidables. Se proyectará el 2 de junio a las 19:00.
Los Conciertos de Brandeburgo
de Johann Sebastian Bach interpretados por uno de los grandes
pioneros de la interpretación historicista, Nikolaus Harnoncourt y
su conjunto instrumental Concentus Musicus de Viena, se exhibirá
el 9 de junio, a las 19:00.
Las actuaciones de Alicia de Larrocha en el Palau de la Música
Catalana fueron siempre un acontecimiento histórico. Desde que
debutó en el mismo en 1930 hasta su retirada en 2003, su aparición en este escenario fue una de
las citas más esperadas de todas
las temporadas. En esta grabación
se podrá volver a escucharla un recital que se celebró el 10 de enero
de 1985, en el que interpreta la
Sonata op. 7 de Edvard Grieg, la
Sonata española de Òscar Esplà,
las Escenas románticas de Enric
Granados y la Fantasía bética de
Manuel de Falla. Será el 16 de junio a las 19:00.
3 Información Precio: 4 euros (50%
de descuento para clientes de Caixabank); Venta de entradas:
‘www.caixaforum.es’; 955 655 611 /
955 655 612. Entradas también disponibles en Caixafórum en horario de
atención al público.

REVISTA MUSICAL CATALANA web
24 Maig, 2019
per Jacobo Zabalo
http://www.revistamusical.cat/critica/glass-himself/

CONCERTS

‘Glass himself’
CICLE PHILIP GLASS. Works for piano. Philip Glass, piano. Maki Namekawa,
piano. Anton Batagov, piano. Orfeó Català (Albert Guinovart, piano; Simon
Halsey, director). Obres de Philip Glass. PALAU DE LA MÚSICA. 21 DE MAIG
DE 2019.
Algú podria dir que la música de Philip Glass ha sonat des de sempre. En
connivència amb el moviment de les esferes o tot evocant situacions
d’emotivitat fluctuant en l’àmbit sublunar, que es remuntarien a èpoques
remotes o a un espai-temps oníric, com si mai hagués estat del tot viscut ni, per
tant, esgotat. Per això, potser, el rastre de malenconia amable que emana de
moltes de les seves melodies recurrents, inclús quan es propaguen animades i
conviden a viure el moment present, inevitablement fugaç. Reconegut com un
dels pares del minimalisme, les seves creacions s’han infiltrat en l’imaginari
col·lectiu a través de pel·lícules, anuncis i, per descomptat, també grans obres
de referència, que no giren l’esquena a la cultura popular (és el cas de la
simfonia Heroes, inspirada en un tema de David Bowie). Música oberta a tots
els públics, sense discriminacions, que reflecteix la realitat circumdant i que –
fent honor al cognom del compositor– expandeix la seva llum per tot arreu en
irisacions que s’intueixen infinites, sempre noves malgrat la perfecta geometria
que caracteritza els prismes del calidoscopi.

Dirigit per Simon Halsey, l’Orfeó Català va obrir el concert amb Vessels, amb Albert
Guinovart al piano. © Antoni Bofill
No és freqüent assistir a un concert en què el compositor programat, consolidat
ja fa temps en vida, interpreta part del seu repertori. S’entén, per tant, el sold
out absolut al Palau de la Música, anys després de l’última visita de Philip
Glass. Una vetllada inoblidable per a la majoria dels assistents, que acabarien
acomiadant-lo dempeus. Abans de donar pas a la situació que tothom esperava
–veure un mite viu i viure la interpretació de la seva pròpia obra–, l’Orfeó Català
va oferir una interessant versió de Vessels, per a cor i piano, amb arranjaments
d’Albert Guinovart, assegut així mateix al davant de l’instrument solista.
L’arquetípica repetició de cèl·lules conforma màgicament una melodia senzilla,
que s’identifica en aquest magma ben travat de veus –dirigides amb mestratge
per Simon Halsey– i que al seu torn transporta l’oient. Una peça complexa i
dinàmica que sembla desafiar qualsevol declamació tendent a l’homofonia, tot
traslladant en canvi la realitat (en perpetu canvi) del moviment.

Philip Glass. © Antoni Bofill
El moment més impactant de la nit es va produir, doncs, amb l’entrada en
escena de Philip Glass. Ja Víkingur Ólafsson havia advertit en el recital que va
dedicar a la seva obra el gener passat l’excel·lent forma d’aquest jove de 82
anys, així com els hàbits i les rutines de treball quotidià (interpretació i
composició) que manté sense deixar-se interferir per cap contingència. La
claredat mental i tècnica, la pulcritud d’una digitació natural i sense floritures –
especialment lluïda en la primera i més extensa intervenció– perduraran per
sempre a la memòria dels oients com un exemple de plenitud vital que molts
desitjaríem. La seva versió de Mad rush ho va ser tot menys precipitada o boja,
ni tampoc esmorteïda, molt al contrari. Rotunda i matisada, reverberà feliçment
a la Sala de Concerts fins a colonitzar tots els racons del Palau. El posat de
Glass –absolutament assossegat, economitzant qualsevol excés d’energia– va
repercutir en la generositat d’una lectura plena de sentit però no gens
recarregada.

Maki Namekawa. © Antoni Bofill
La falsa espontaneïtat de la música de Glass és sens dubte un dels mèrits més
notoris, que ha erigit el seu nom a l’altura de referent –juntament amb els
d’Steve Reich o Arvo Pärt– per a diverses generacions d’intèrprets i
compositors. Dos dels seus més fidels intèrprets –ja n’hem esmentat Ólafsson,
que ha estat reconegut, a més, pels seus discos centrats en Glass, i aquest
mateix any en Bach– van interpretar amb passió desigual algunes peces del
seu repertori, potser menys conegudes. A Maki Namekawa se la va veure
gaudir, enfundada en un quimono de colors vius, en el curs de la interpretació
de Mishima, una mena de suite per a piano basada en la composició per a la
pel·lícula homònima de Paul Schrader. Va demostrar una gran expressivitat en
la pulsació, creativa en la recerca de sonoritats i ritmes contrastants. Més rígid,
si bé impecable en la gestió dels tempi, Anton Batagov interpretà amb un punt
d’asèpsia l’obra Distant figure, passacaglia for piano, composta per a ell l’any
2017.

Anton Batagov. © Antoni Bofill
Malgrat les òbvies diferències –físiques i interpretatives–, Namekawa i Bagatov
unirien esforços en l’obra per a quatre mans Stokes, tot oferint-hi un contrast
atractiu. Pràcticament a manera de bis va tornar a aparèixer Philip Glass per
interpretar l’emotiu “Closing” –moviment final de Glassworks, del 1981–, que en
la transcripció per a piano funciona com a peça independent. Les exigències de
la partitura es van evidenciar en aquesta versió, interpretada a una hora força
avançada de la nit. El carisma i l’exemple del seu autor romanen, amb tot,
inalterables. I és que la passió per l’exercici creatiu, per la fructificació del talent
propi –en el que és un clar compromís amb la vida, amb el plaer de crear–
comporta en Philip Glass una claredat mental i una honestedat artística que no
podem deixar de venerar.
Imatge destacada: Philip Glass. © Antoni Bofill
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