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John Rutter en Barcelona

El Palau ficha a «Mr. Christmas»
para un concierto coral
P. M-H. BARCELONA

mientras que el asesor artístico del PaJohn Rutter, cantante de coro, director lau, Víctor Garcia de Gomar definía al
musical y compositor, conocido en In- director como un hombre «polifacétiglaterra como «Mr. Christco, ya que ha sido editor y
mas» por los muchos villandirector, siendo en la actuacicos que ha compuesto, es
lidad el compositor más
toda una autoridad en maprogramado en el munteria de canto coral. Esta
do junto con Arvo Pärt.
noche dirige en el Palau
La suya es una obra
de la Música Catalana un
principalmente melódimonográfico con obras de
ca, lírica, muy emotiva y
su autoría contando con la
franca. Ha escrito alguinterpretación del Cor de
nos de los villancicos inNoies y del Cor Jove del Orfeó
gleses más populares». RutCatalà, de la Orquesta Cameter se toma su apodo con caJohn Rutter
ra Musicae y de los solistas
riño: «También he escrito
Elin Manahan Thomas (somúsica para los otros 11 meprano) y Catrin Finch (arpa).
ses del año, pero prefiero
Mariona Carulla, presidenta de la que me conozcan al menos por esto a
fundación Orfeó Català-Palau de la Mú- que no me conozcan de nada», afirmó.
sica afirmó en la presentación del conEl programa que presenta en el Pacierto que para la entidad «es todo un lau está compuesto por su «Magnifiprivilegio contar con el maestro Rutter, cat» (1990), además de la breve «Look
quien acaba de celebrar sus 70 años», at the world» (1996), que se ofrecerá

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cantada en catalán por expreso deseo
del compositor, y por la «Suite Lyrique»
para arpa y orquesta (1981). «Estoy muy
feliz de estar aquí porque conozco desde hace años la importancia de la tradición del canto coral en Cataluña», comentó el maestro. «En Inglaterra pasar de cantar en un coro a escribir
música para coro no es muy difícil y ese
ha sido mi camino», afirmó en una férrea defensa de la música cantada y, sobre todo, de la coral: «Las palabras le
dan a la música su verdadero sentido,
y los de un coro lo saben. Hay que cantar desde el corazón, eso es lo importante. La música coral une y estoy convencido de que si los músicos reemplazáramos a los políticos, no habría más
guerras. La música elimina las barreras y al cantar en un coro de alguna manera llegamos a ser uno solo». En su
trayectoria ha dirigido agrupaciones
corales en todo el mundo y está convencido de que «la nación que canta en
unidad permanece unida».
Esteve Navona, director del Cor Jove
del Orfeó, destacó «la importancia que
tiene un proyecto como este teniendo
en cuenta que los miembros del coro
son jóvenes; para ellos esto es un aliciente muy positivo y enriquecedor».
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CLÀSSICA

“Si el món estigués governat per
músics no tindríem guerres”
El britànic John Rutter debuta al Palau de la Música
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El director i compositor anglès
John Rutter desprèn tanta cordialitat com entusiasme. “Per a mi és un
privilegi especial ser a Catalunya,
un país amb una gran tradició coral”, va dir ahir a la sala d’assaig de
l’Orfeó Català durant la presentació
del concert d’aquesta nit al Palau de
la Música (20.30 h). Rutter, nascut
a Londres el 1945, dirigirà un programa d’obres pròpies que interpretaran el Cor Jove i el Cor de Noies
de l’Orfeó Català i l’Orquestra Camera Musicae, i que tindrà com a
solistes la soprano Elin Manahan
Thomas i l’arpista Catrin Finch.
L’entusiasme de Rutter el comparteix el director artístic adjunt del
Palau de la Música, Víctor García de
Gomar, que recorda que el músic
anglès és “un dels compositors vius
més interpretats del món junta-

Humor
“Si al Regne
Unit fes bon
temps potser
no seríem tan
miserables”,
diu Rutter

John Rutter dirigirà el Cor Jove i el Cor de Noies de
l’Orfeó Català. PALAU DE LA MÚSICA
ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ment amb Arvo Pärt”. Ho és, entre altres coses, per les nadales.
De fet, al Regne Unit se’l coneix
també com a Mr. Christmas.
“Sempre m’ha agradat el Nadal,
però no pels regals, sinó perquè
de petit cantava en un cor i el Nadal era una època especial perquè
havíem d’assajar”, recorda Rutter, que considera que les seves
nadales són “petites ambaixadores” de la seva obra “fins i tot al
Japó, on no celebren el Nadal”. I
la seva obra, sobretot la coral, és
monumental.
Un ‘Magnificat’ “festiu”

Rutter destaca el valor comunitari del cant coral quan es canta des
del cor. “El cor és una força per a
la pau i llibertat ”, diu recordant
l’experiència que va viure a Lituània quan va assolir la independència: “Cantaven des del cor i
deien alguna cosa que només pot
expressar la música”. Té tanta
confiança en la força de la música que assegura: “Si el món estigués governat per músics no tindríem guerres, perquè hi hauria
harmonia entre la gent”.
El concert al Palau de la Música tindrà com a peça destacada
el Magnificat que Rutter, de confessió anglicana, va compondre el
1990 i que celebra la joia de la
Mare de Déu a partir de la inspiració de “l’alegria” de les festes
catòliques dels països mediterranis i de Mèxic i Puerto Rico. “Si al
Regne Unit fes bon temps potser
no seríem tan miserables”, diu
abans de descriure el seu Magnificat com a “homenatge d’un nòrdic a la cultura del sud”.
El programa es completa amb
Look at the world (1996), una peça amb consciència ambientalista que interpretaran en català, i la
Suite lyrique (1981), una obra que
Rutter va compondre per a l’arpista Catrin Finch. “Ella és una
intèrpret molt expressiva, i la
suite és una adaptació d’una obra
prèvia que té influències del Barroc però amb tocs moderns. És
més aviat lleugera”, diu Rutter
amb un somriure.e

La gironina Alicia Kop
premi Documenta 201

La deb
guanya e

LAURA SERR

BARCELONA

L’artista Alicia Kopf (à
Àvalos Marquès, Giro
guanyat el premi Docu
atorga la llibreria del m
el segell L’Altra Editor
tà dotat amb 5.000 eu
premiat, Germà de gel,
cla de diari personal, d
a un projecte expositiu
fies. “Jo la considero u
però fragmentada amb
ari”, explicava ahir l’aut
ta d’una “autoficció” a p
ari d’un personatge am
comparteix algunes sim
explica “la seva investig
història de l’exploració
ral·lelament cola en aqu
personals fets de la seva
diana i de la seva intim
rat del Documenta, de fe
at l’obra per “la visió p
món, una veu narrativa
i l’habilitat a l’hora de co
terials personals amb
documentals al voltant
de l’art i de l’obsessió de
nista per l’Àrtic, el fred
Per a Alicia Kopf, qu
ada en belles arts i en te
teratura i literatura
Germà de gel és el destí
cle d’exposicions Àrtica
s’han vist en espais com
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MOSICACONCIERTO
DE JOHNRUTTER

interpretaci6na la composici6n
((fue
un paso natural y muypequefio)).
Sin embargo,lo m~importantepara 61es la trascendenciasocial que
otorgaa la mfisicacoral, a la queve
comoforjadora de identidades nacionalesy a la vez, mensajera
de paz.
((Meconsiderom~isun autor
cancionesqueun compositorpropiamentecomotal. Creoque las palaANA
MARIA
DAVlLA
BARCELONA
escucharseesta nocheen el Palaude
LeapodanMr.Christmas.Y no por- la M~ica,en un conciertomonogrgtbras dan significado a la mfisica.
Cantar expresa el alma humanay
que su figura evoquela orondafigu- rico queel propioautor se encargar~
ra de SantaClaus, sino porque,por de dirigir y quecontar~conla particuandounocanta en un coro, todoel
Navidad,posiblementesean muypo- cipaci6ndel Cor de Noiesy el Cor
grupose convierteen unasola voz)~,
cas las casasbritfinicas en 1as que Jovede l’Orfe6Catalfi, la Orquestra
afirmael compositor
que,por lo mismo,consideraque la mfisica coral
sus villancicos no est6n presentes. CameraMusicaey las actuaciones
Sin embargo,
mils allfi de la popula- solistas de la sopranoElin Manahan
(~ayuda
a expresarla identidadde los
ridad de estos ((pequeflosembajado- Thomas
y la arpista CatrinFinch.
pueblos. Y por eso, la naci6n que
res de mi mfisicm), como61 mismo Laaudici6nincluyeel himnoecocanta en unidadpermaneceunidw).
Uncaminoque,a trav6s de la mflsilos define,el ingl6sJohnRutter(kon- logista Lookat the world,que por
dres, 1945) es una de las grandes expresodeseosuyoser~i interpretaca, puedeser recorridoen paz, ((sin
personalidades
internacionalesde la do en catalitn; Suite Lyrique,pieza
necesidadde lanzar bombas))y ((en
mfisicacoral y el autor ingl6s vivo para arpa y cuerdasde gran exigenarmonim).M/~safin, el compositor
m~interpretado del mundo.
cia virtuosisticay el Magnificat
que
estfi convencido
de que, inclusoen
Compositor,
director, arreglista y Rutterescribi6 en 1990como(<el hocircunstanciascomo
las actuales, la
pmductor,su catfilogo abarcaun am- menajede unn6rdicoa la culturedel
mfisicapuedeayudara la conciliaplio y variadoabanicode obrascora- sur)~ya quebuscatransmitir~daaleci6n entre pueblos. ((Los mfisicos
les de pequefioy gran formato,asi gria conquelos paisesquedisfrutan
mantenemoslos canales abiertos
comoun concierto para piano, dos del sol celebrana la VirgenMar/a)~.
hasta que los politicos recuperanel
6pems
infanfiles y mfisicaparabanMiembro
de una coral desde muy
sentido comdlw,afirma.
da. Y parte de esa producci6n
podr/~ nifio, Ruttercuentaquepasar de la El compositor
John
Rutter.ELMUNDO Anglicanode confesi6n, Rutter

’MR. CHRISTMAS’
DIRIGE EN EL PALAU

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cree quemflsicay fe est~in muycerca: (~Ambas
son un misterio. Quiz/~
por eso la mayoriade mfisicosnos
sentimosc6modos
conla fe y la religi6nporque,comoartistas, entendemosque
en la vida hay una trascendenciamhsallot de la matefia.Ladimensi6nreligiosa formaparte de mi
y no lo cuesfiono~).
ParaJohnRutter,
el secreto de la ampliadivulgaci6n
que ha adquifidosu mfisica reside,
sin duda,((en la melodia,quees
mensajedirecto al coraz6nde las
personas. Como
persona, meinteresa la mfisica contempor/~nea,
pero
no es lo que yo hago. Tampoco
soy
un mfisicopop. Simplemente,
escfibola mfisicaquesiento)).
Entre los admiradoresde Rutter
no faltan los miembros
de la familia
real inglesa, empezando
por el principe Guillermo
y su esposa,Katherine, que de nifia bahia cantadosus
cancionesen unacoral. Parala ceremoniade su bodales escribi6 un tema,Th/s/sthe day.((Si hubierapensado que lo iban a oir millonesde
personas en el mundo,me hubiera
tembladola mano.S61oquise hacerles unacanci6ndese~indoles
suerte
porquesu vidanova a ser f~icib~.
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COMPRAR I BEU
Bar Mendizábal

Recomanem...
Cantant amb John Rutter

per Carlos Orquín

per Javier Pérez Senz

El Mendizábal es fa gr
quiosc d’entrepans i v
Raval és dels pocs que
Barcelona, però ara s
per esdevenir també
parar-se a fer unes ta
pre hem estat com un
de platja, però sense
l’amo, Carles Beguería
ra mantenir el mate
relaxat fora que dins
pai, la carta d’entrep
és més gran i inclou
millorada del madrilen

En el món coral, el músic
britànic John Rutter (Londres,
1945) és un referent indiscutible
que, com a compositor, sembla
tenir la clau de la comunicació
amb el públic. Avui podem gaudir del seu estil, molt personal i
profundament comunicatiu, en
el concert que dirigeix al Palau
(20.30 h) al capdavant del Cor
Jove i el Cor de Noies de l’Orfeó
Català.

Pirates i concursos de
Anna Pazos

L

ORFEO CATALA

a televisió també és cultura, i enguany un tast del
seu vessant més avantguardista es posa a l’abast del
públic barceloní. Documentals
que es fiquen en la pell d’un pirata somali, notícies explicades a
ritme de rap, competicions de
ganxet en viu: la 21a edició del
Miniput, que tindrà lloc dissabte
a partir de les 10 del matí,
portarà a les pantalles del teatre
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) una
selecció del millor material de
l’Input, el fòrum internacional
que reuneix representants de les
televisions públiques d’arreu.
“L’Input neix el 1976, a l’era preinternet, per posar en comú les tendències de les televisions
públiques d’Europa i els Estats
Units; el 1994 neix el Miniput, el
germà petit, que a més dedica un
espai a la producció local”, explica Ingrid Guardiola, coordinadora des del 2002.

Un moment de l’espai senegalès Rapped News: notícies a ritme

El Miniput converteix
el CCCB en una sessió
intensiva dels millors
programes de
la tele pública mundial

les notícies es transmet
me de hip-hop (11 h). Fin
dependence at 38 (12.15 h)
ma d’autoretrats japonè
dria haver produït perfe
a casa nostra: explica la
d’un home de 38 anys q
haver-se graduat en una u
tat prestigiosa, no aconse
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John Rutter debuta al Palau dirigint
el Cor Jove i el Cor de Noies de l’Orfeó

Les nadales de
Mister Christmas
Redacció
BARCELONA

El cèlebre director d’orquestra i compositor britànic John Rutter debuta avui al Palau de la Música dirigint el Cor Jove i
el Cor de Noies de l’Orfeó
Català i acompanyat per
l’Orquestra Camera Musicae, amb un programa
monogràfic dedicat al
mateix Rutter. Reconegut com un dels compositors de música coral més
interpretats del món i un
dels directors corals de
més prestigi internacional, Rutter, de 70 anys,
és mundialment conegut
per les seves nadales,
fins al punt que se l’anomena Mister Christmas,
un títol amb el qual diu
estar encantat.
Ahir va explicar que ja
de nen li agradava el Nadal no només pels regals i
la reunió familiar, sinó
per la música, “especialment per les nadales, que
s’havien de preparar i que
són tota una gran tradició al Regne Unit”.

El director d’orquestra i compositor britànic John Rutter
debuta avui al Palau ■ PALAU DE LA MÚSICA

Les nadales van ser les
seves primeres composicions musicals, i en el concert d’avui se’n podrà escoltar una tria, com ara
Look at the World, que va
escriure el 1996, i Suite

Lyrique, del 1981, que va
compondre amb l’arpista
Catrin Finch, i finalment la
seva versió del Magnificat,
una obra de 40 minuts que
part del primer capítol de
l’Evangeli de Sant Lluc. ■

Alicia Kopf guanya

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Palau de la Música

A la izquierda, los miembros del Cor
Jove del Orfeó Català y arriba, el
director y compositor británico John
Rutter

Carlos SALA - Barcelona

Si uno cierra los ojos, intenta evadirse del ruido atronador de la
gran metrópoli, y busca, en ese
silencio liberador, un poco de paz
y belleza, tal vez oiga, escondido,
el rumor de unas voces cálidas. Su
runrún mágico es fácil de seguir,
pero hay que moverse con rapidez, porque nunca se sabe cúando puede acabar. Sólo hay que
seguir esas voces, lograr que el
rumor pase a ser un clamor y entonces dejarse maravillar por el
afecto y candor que desprenden.
Cada vez se oyen con mayor claridad, cada vez envuelven más el
espíritu, cada vez acarician con
mayor fuerza, hasta que la sensación de levedad y maravilla es
completo.
Por suerte, no hay que jugar a

Los coros jóvenes
del Palau saludan
a John Rutter
El compositor y director inglés presenta sus
creaciones junto a la Orquestra Camera Musicae
los detectives para presenciar ese
prodigio, porque existen coordenadas fijas con las que localizarlo.
¿Dónde será? Esta noche, el Palau
de la Música acoge al Cor Jove y al
Cor de Noies de l’Orfeó Català en
una actuación en la que interpre-

tarán las composiciones del británico John Rutter, una de las
máximas autoridades mundiales
en canto coral y que además dirigirá a las formaciones junto a la
Orquestra Camera Musicae, en la
que será su primera actuación en

el Palau de la Música. Por eso, no
es extraño que la sensación de
acontecimiento sea absoluto. « El
resultado será ver con los propios
ojos como los seres humanos «Me
gusta toda la música, pero una
cosa que las orquestas no tienen
es texto, y es muy importante
cantar y escuchar música coral,
porque la coral da vida a la música», comenta Rutter.
Su presencia con los jóvenes
cantores del Palau es parte de la
voluntad de la institución de internacionalizar al Orfeó y relacionarlo con los directores y compositores más relevantes del canto
coral. La cita se enmarca dentro
del Ciclo Coral Orfeó Català, programa con cada vez más adeptos.
Rutter, que se inició en los coros
desde que era pequeño, conoce
de sobra la gran tradición coral

catalana y asegura que «estoy
convencido de que si el mundo
estuviera gobernado por músicos
en vez de políticos, no tendríamos
guerra, porque al menos habría
armonía entre la gente».
Con la complicidad de Esteve
Nabona, director del Cor Jove, el
encontro entre los cantantes y
Rutter ha funcionado a las mil
maravillas. Abrirá el concierto la
pieza «Look at the world», que será
interpretada en catalán, y a la que
seguirá la «Suite antique» para
flauta, arpa y cuerdas, y se clausurará con «Magnificat», obra de 40
minutos dedicado a las Sagradas
Escrituras.
DÓNDE: Palau de la Música.
C/ Palau de la Música, 4-6.
● CUÁNDO: 26 de noviembre.
● CUÁNTO: 20 euros.
●

Llorenç Codern

Amics de l’Òpera de Sarrià estrenan «El
màgic elixir» del Comediant Joan Font
C. S. - Barcelona

El ansia por elixires mágicos es
bastante comprensible. Quién no
querría la facilidad de beber un
líquido y alcanza así todos tus
deseos. El ahorro de esfuerzo y
energía es enorme. Que se lo digan, sino a Alicia, o al Conde de
Saint Germain, o a Donizetti.
Quien no haya bebido su «L’Elisir
d’Amore» es que no ha vivido lo
suficiente. Por suerte, siempre se
está a tiempo de corregir esta falta.

Por ejemplo, los Amics de l’Òpera
de Sarrià presenta ahora una
adaptación basada en la célebre
pieza, «El màgic elixir».
El Teatre de Sarrià acoge el sábado el estreno de este montaje, espectáculo ideado por el tándem
formado por el fundador de Comediants, Joan Font, y el compositor Alberto García Demestres y
que usa el clásico del repertorio
bel cantista de Donizetti para crear
un espectáculo pedagógico. Con
la dirección artística y la prepara-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ción musical del tenor Raúl Giménez.
El montaje cuenta con cinco
cantantes, un pianista y un percusionista y está dirigido a todo tipo
de público, por lo que también se
presentará en sesiones escolares
para alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
DÓNDE: Teatro de Sarrià. C/
Pare Miquel de Sarrià, 15.
● CUÁNDO: 28 de noviembre.
● CUÁNTO: 13 euros.
●

Los ensayos de la ópera se han realizado en Sarrià
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C U L T U R A

Julià

E
John Rutter debuta al Palau de la Música amb un programa monogràfic de peces pròpies

JORDI ROVIRALTA

Rutter: “Cantar és important,
i al Camp Nou també val”
El compositor britànic dirigeix avui els cors de l’Orfeó Català
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’Orfeó Català està d’enhorabona.
El Cor Jove i el Cor de Noies es po
sen avui en mans de John Rutter
(Londres, 1945), que a part de ser
un dels compositors de música co
ral més interpretats del món, és un
prestigiósdirectordecors.L’artista
britànic debuta així al Palau de la
Música amb un programa mono
gràfic de collita pròpia: Look at the
world,aquícantadaencatalà;laSui
te antique per a flauta, arpa i cordes,
i per acabar, un Magnificat inspirat
en les festes en honor a la Mare de
Déu que se celebren a Espanya,
Mèxic i Puerto Rico. “Volia escriu
re música plena de l’esperit del sol i
de la festa”, diu l’autor. L’Orquestra
Camera Musicae posa els instru
ments en aquest “homenatge d’un
nòrdic a la cultura del sud”.
Defensor de l’art coral i dels seus
beneficis socials, Rutter recorda la
importància del cant en l’educació.
“Em preocupa que els polítics el ve
gin com un extra a les activitats
educatives, quan hauria de ser es
sencial. Gairebé tots els éssers hu
manstenenunaveuisemprepoden
sentirse part d’un gloriós mosaic

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

sonor, és una sensació grandiosa
per a la gent jove; els que canten no
cauen en la delinqüència, sap? Té
aquest gran benefici moral i espiri
tual, així com físic i mental”. I afe
geix: “Formarme en un cor és de
les coses més importants que vaig
fer a l’escola”.
Malgrat la gran tradició de can
tors a Catalunya, la facilitat que hi

“Als països bàltics hi
ha cors magnífics, com
a Catalunya, potser
per les mateixes raons:
reafirmen la identitat”
ha a Anglaterra per créixer en un
cor és difícilment equiparable. Tot i
així, cantar al Camp Nou compta?
“Esclar que sí –respon–, això és
magnífic, el Barça també val”.
Per al músic anglès, que coneix
les circumstàncies polítiques en les
quals es va crear l’Orfeó Català, el
cant coral és universal i no coneix
fronteres, però al seu torn és un
mitjà per representar la identitat
nacional: “Una de les coses que els

sovièticsnovanpoderevitaraEstò
nia, Letònia i Lituània és que la gent
cantés,eralasevamanerad’expres
sar la identitat nacional. Vaig tenir
el privilegi de dirigirlos, cantaven
des del cor i deien coses que només
la música pot expressar. Espero
que no perdin mai això, que no obli
din com d’important va ser la músi
ca per a ells. Allà tenen uns magní
ficscors,igualqueaCatalunya,pot
ser per les mateixes raons, perquè
reafirmen la identitat. I les diferèn
cies, en aquest món global on tots
anem vestits igual i mirem la matei
xa televisió, són importants”.
Pel que fa a la composició, per
Rutter respon a una necessitat. Diu
que només hi ha un pas de cantar en
un cor a compondre per a aquest
format. Encara que en el seu cas va
començar de ben petit. “Em passa
va hores assegut al piano i sempre
preferia inventarme les meves
pròpies cançons que interpretar les
dels compositors. No he estat mai
un gran pianista, però era una oca
sió per deixar volar la imaginació”.
“La inspiració? No és pot expli
car –conclou–, tot i que el fet de te
nir un encàrrec amb data límit és de
vegades la millor manera perquè
sorgeixin idees”.c
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Vaig an
sabó er
iogurt,
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dels setanta als v
els anuncis de F
noies precioses,
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unes dutxes mol
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hi ha cremes de
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i ens feia molta
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era una manera
noies. Entre les
quitxos, la sensa
sima. Ara, en can
cia mèdica del
d’àloe vera, que
plenes de punxe
que les llimones
L’altre prodigi
del Polo. És mol
Fa. Se’l va inven

Aviat hi hau
dutxa de cre
perquè qued
la sensació c

han posat a la coc
serveixen una a
anys seixanta i s
gran èxit i van se
sum que es com
cor del Polo és
tan fi que ha perd
una mixtura tan
cor intangible i p
mels extrems qu
paio que tus i esc
veure, quina po
Unes fulles de l’a
xades i marinad
gans, mitja dotze
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a Spielberg
Estefan, el cantautor James
Taylor, l’autor de musicals
Stephen Sondheim i el violi
nista de música clàssica Itzhak
Perlman. En parlar de Spiel
berg, Obama va emfatitzar
que els seus films “estan mar
cats abans que res per una fe
en la humanitat comuna” i
va elogiar “la seva imaginació
sense límits, els seus mons
retratats amb extraordinari
detall i els seus personatges
que lluiten per prendre el
control del seus destins”.

libertat a Spielberg

GTRES

Multa de trànsit
per a la princesa
Sofia de Suècia
La princesa Sofia de Suècia,
esposa del príncep Carles
Felip, va ser multada la setma
na passada per aparcar incor
rectament al costat de la clíni
ca Sophiahemmet d’Estocolm.
La princesa va anar a aquest
centre per una revisió ordinà
ria de l’embaràs i va deixar el
cotxe situat en una zona reser
vada per a ambulàncies. Quan
va tornar, Sofia Hellqvist es va
trobar un resguard de multa
per un import de 650 corones
(uns 70 euros), que va pagar
al cap de dos dies, va informar
el diari Expressen.

ptures imprevistes
amb l’empresari hoteler
Matthias Kühn, un enllaç
que ja es va cancel∙lar l’estiu
passat i ara una altra vegada,
però de manera definitiva.
L’actriu Hiba Abouk i el
cineasta Curro Sánchez,
fill de Paco de Lucía, tampoc
no aniran més enllà. Després
de quatre mesos de relació
i unes vacances a Istanbul,
on pel que sembla ja van
sorgir problemes, la parella
ha decidit trencar. Estan
publicades també les fotos a
la ciutat turca, en què es pot
veure el disgust de l’actriu.

SANTORAL

Rozalén triomfa amb la
ironia i la desimboltura
La cantautora manxega té plens absoluts en la seva gira
ESTEVE RIPOLL ALLUÉ
Barcelona

Va començar a tocar per l’església,
l’exministre de Defensa José Bono
li va regalar la seva primera guitarra
i ha liderat les llistes de vendes amb
el seu segon disc, Quién me ha vis
to... Té 29 anys, és manxega i una de
les cantautores amb més talent i
projecció. Encara que el seu debut,
Con derecho a... (2013), va ser tot un
èxit, ja que va aconseguir un disc
d’or i va ser l’artífex d’una llarga
successió de concerts per tot Espa
nya, María Rozalén ha aconseguit
superarse amb el sempre difícil se
gon disc. Més crític i irònic, Quién
me ha visto... va superar en la seva
primera setmana en llistes un pes
pesant com Alejandro Sanz. “Em
costamoltdedirelquepotmolestar
els altres, però em vaig esforçar a
mullarme i ho he dit amb una mica
de delicadesa”, assegura.
L’artista, que la setmana passada
va esgotar el paper al teatre Barts de
Barcelona i es va emportar una sen
tida ovació, prossegueix la seva gira
per Espanya, encara que també ha
visitat l’Argentina i Xile i aviat reca
larà a Mèxic. “És una bogeria cons
tant, com si estigués esperant que
vinguessin d’una furgoneta i em di
guessin ‘puja, que ja s’ha acabat tot
això, que era una broma’”, comenta,
desconcertada per les circumstàn
cies. “En tres anys no he fet ni una
setmana de vacances. Quan vius co
ses tan intenses una darrere l’altra,
no les reflexiones i sembla que no
les vius. És com un miratge”, admet
mentre beu un xarrup de cafè. “En
cara que potser tot està anant massa
ràpid”.
“Pencaire i perfeccionista”, Ro
zalén ha confirmat la seva partici
pació en el disc de La Marató de
TV3, que estarà dedicada a la diabe
tis i l’obesitat. Ha versionat Amor
particular, de Lluís Llach, que va in
terpretar a duo en el seu concert
barceloní al costat de Miquel Abras.
“Part de la meva família va emigrar
a Terrassa, així que des de petita
m’he criat amb les meves cosines,
que parlaven català”, explica. “M’és
molt familiar i m’encanta cantar en
altresidiomes.Aixòsí,quanl’estava
gravant els vaig dir que m’avisessin
si no pronunciava bé alguna vocal.
Estic contenta del resultat, i la gent
em va dir que es notava que tinc
oïda”, reconeix.
Aquesta oïda a què al∙ludeix Ro
zalén l’ha heretat de la seva mare,
“que canta de meravella”. A més, és
la responsable que el seu pare, que
va ser sacerdot durant 10 anys,
“pengés la sotana quan es va
enamorar d’ella. Llavors es va dedi
car a la política a Castellala Manxa
i va ser la mà dreta de José Bono. I
quan jo vaig néixer, li va dir: ‘Pepe,
vols apadrinar la meva nena?’. I va
dirquesí”,relataamblamateixana
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María Rozalén, de 29 anys, és afillada de l’exministre José Bono

turalitat que desprenen els seus
textos. L’exministre de Defensa “va
ser el primer que em va dir que si
volia ser cantautora havia d’escol
tar els clàssics, Atahualpa Yupan
qui, Víctor Jara. A més, la meva pri
mera guitarra em va arribar gràcies
aell,perquèl’hivanregalarilivadir
ÈXIT

El seu segon àlbum,
‘Quién me ha visto...’,
ha superat a les llistes
el d’Alejandro Sanz
EN CATALÀ

Cantarà ‘Amor
particular’, de Lluís
Llach, al disc de
La Marató de TV3
al meu pare: ‘La nena té aptituds,
que es quedi la guitarra’. Si no arri
ba a ser per ell...”.
Tot i això, la vocació musical li va
venir de nena i per via divina. “Vaig
començar a tocar la guitarra per
l’església. Jo era molt tímida i Pedro
Roldán, el capellà de la parròquia
del meu barri (a Albacete), va ser

qui em va obligar a cantar en públic
per primer cop. Em va insistir mol
tíssim, dientme que tenia un do
que havia de compartir sí o sí. Vaig
actuar d’esquena a la gent perquè
em moria de vergonya”.
Ara la situació és diametralment
oposada, i la seva gira actual des
til∙latocscircenses,teatralsicombi
na emocions de tot tipus. És com
una muntanya russa. Tant convida
nens a pujar i ballar mentre inter
preta Las hadas, com toca la fibra
sensible amb Berlín –inclosa a la
bandasonoradePerdiendoelnorte–
o engresca la seva banda en Los ar
tistas, en què carrega contra l’IVA
cultural, una traveta molt gran i una
declaració d’intencions del Govern
central, al qual no li interessa la
cultura.
I és així, amb naturalitat, proxi
mitat i sentit de l’humor, com
aquesta jove cantautora s’ha gua
nyat públic i crítica amb una feina
conscienciosa i constant. Rozalén,
que segueix la seva gira, en la qual a
Madrid comptarà amb Luis Eduar
do Aute –de qui versiona La belle
za– com a convidat especial, acaba
d’anunciar que el 2016 actuarà de
nou a Barcelona. Serà el 15 de juny
al Palau de la Música. “Sóc una
d’afortunada!”, exclama aquesta
“enamorada de la vida”.c

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.:

TARIFA: 760 €

E.G.M.:

ÁREA: 93 CM² - 18%

SECCIÓN: CLASICA

26 Noviembre, 2015

Ens agrada!

01.

relaeionatsarabel temple
barcetomI~ CatedraLDg 29

02.
4CARMEN

SantaMonica.Dv27 i os 28.

03.
RUBEN GIMENO
M~senlla dela sardana,"La

04.

05.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

26 Noviembre, 2015

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 11

O.J.D.:

TARIFA: 802 €

E.G.M.:

ÁREA: 98 CM² - 19%

SECCIÓN: BARCELONA

