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Clásica

La Misa de Rossini
ROSSINI EN EL PAL AU

Música: G. Rossini. Con: Marta
Mathéu, M. Rodríguez-Cusí, Beñat
Egiarte, J. A. López. Orfeó Català. J.
De la Rubia, armonio, y J. Buforn,
piano. Dirección: J. Vilà. Lugar:
Palau de la Música Catalana. Fecha:
01-12-15.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

Con la velada dedicada «In Memoriam» al secretario de la Junta del
Orfeó Català Enric Álvarez, fallecido en enero pasado, se ofreció en el
Palau de la Música Catalana la «Petite Messe Solennelle» de Gioachino Rossini en su versión original, de

tintes camerísticos, para voces solistas, coro, piano y armonio. La presencia constante del piano –a cargo
del polifacético y siempre efectivo
Josep Buforn– contrastó con la discreción sonora del armonio –con el
aclamado Juan de la Rubia al teclado, brillante desde el órgano en el
«Ofertorio»–, brindando ese color
íntimo que desaparece en las versiones de esta Misa con orquesta poniendo las voces todavía más en primer plano. La obra, que no posee la
unidad del «Stabat Mater» del mismo Rossini, consiguió imponer su
rara estética gracias a un trabajo
conjunto concentrado y unitario.
El Orfeó Català, a cargo de la compleja parte coral, tuvo una gran noche –aunque muchos de sus miembros «bailaron» demasiado al cantar creando una sensación de mareo
en el escenario– con todas sus cuer-

das muy equilibradas, un sonido
siempre al unísono y lleno de matices, características que el maestro
Josep Vilà generalizó ante los medios a su disposición.
Los solistas vocales cumplieron
con creces con su cometido. La soprano Marta Mathéu y el tenor Beñat Egiarte aportaron juventud y,
sobre todo ella, belleza vocal; Egiarte cantó esa gran aria que es el «Domine Deus» con comodidad, salvo
en la zona aguda a la que se enfrentó con cierto respeto y palidez.
La entrega y la experiencia de dos
grandes de la lírica española como
son Marina Rodríguez-Cusí y José
Antonio López impusieron a la versión toda su sabiduría, ella con un
fraseo perfecto y un total dominio
del estilo y él sobre todo por esa voz
grande, poderosa y de adecuado esmalte.
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El día 1 de octubre de 2015, se hizo entrega
al Papa Francisco, de un ejemplar de “El Libro
de los Santos, Beatos y Mártires del siglo XX
en España”, por su autora María Encarnación
González Rodríguez.
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Presentar hoy la santidad, es una tarea imprescindible en el programa pastoral de la Iglesia.
Es un libro eminentemente catequético y forma-
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nics Born to run (1975) i Darkness on
the edge of town (1978), Springsteen
aborda la reedició de The river en format panoràmic, en un llançament
que mira sense amagar-se’n al mercat nadalenc i que ofereix, a més dels
dos discos oficials remasteritzats,
un CD amb les gravacions que havien de formar part del rebutjat disc
original i un altre compacte amb 22
cançons descartades, la meitat de les
quals només havien aparegut fins
ara en discos pirates.
I encara hi ha
més, perquè la capsa The ties that bind.
The River Collection també inclou un
llibre ple de fotos, cartells i retalls de
premsa; el facsímil d’un quadern
amb lletres i anotacions; dos DVD
amb la gravació (incompleta) del captivador concert que Springsteen i la
seva banda van oferir a l’ASU Activity
Center de Tempe (Arizona) el 5 de novembre de 1980, un dia després de la
victòria electoral de Ronald Reagan,
i un documental realitzat per Thom
Zimny en què l’heroi de Freehold explica com es va gestar i com es va gravar aquell àlbum cabalós i heterogeni que va propulsar la seva carrera i
la va posar mirant al cim del món
(meta que va aconseguir, quatre
anys després, amb Born in the USA).
El documental de Zimny, que es
va estrenar el 27 d’octubre a la cadena nord-americana HBO, és revelador, més enllà de les despullades versions (només amb la seva guitarra
acústica) amb què Springsteen, des
dels seus 66 anys, recrea avui cançons com Two hearts, The river, Hungry
heart, Independence day (la millor del
lot), Point blank i Wreck on the highway.
Davant la càmera, el músic parla
amb detall de les vicissituds que van
envoltar el procés de creació de The river, sense eludir les seves crisis de confiança; subratlla el seu propòsit de
trobar «una veu adulta» com a escriptor i, al mateix temps, d’«establir la
identitat sonora» de la seva banda;
rendeix homenatges als desapareguts Danny Federici i Clarence Clemons; desgrana les influències musicals que van adobar el terreny per a la
gravació de l’àlbum (del lament
country de Roy Acuff i Johnny Cash a
l’explosió de vitalitat soul de Sam &
Dave i James Brown, passant pel batec beat dels Dave Clark Five), i, sobretot, aborda la necessitat que sentia en
aquell moment de tornar a formar
part d’una comunitat després del
progressiu aïllament a què l’havien
conduït la seva obstinació artística i
els primers èxits.
«En aquells moments –confessa–,
vaig sentir que si no tornava a connectar amb la vida real, em perdria,
desapareixeria. Una vida imaginada no és una vida, només és una història. Jo vaig pensar que podria salvar-me a mi mateix de les meves inclinacions més fosques si passava a
formar part d’una comunitat de persones que haguessin de lluitar amb
problemes reals d’una manera real.
I aquesta és la comunitat que vaig
crear aThe river». Aquests són els llaços als quals Springsteen va voler lligar-se, ja fa 35 anys. H

CONCERTS ANTOLÒGICS

Raimon canta als 75
El cantautor celebra el seu aniversari amb dos recitals a
l’Auditori H El mateix espai va acollir el 50è aniversari d’‘Al vent’

FERRAN SENDRA

CAPTIVADOR DIRECTE /

33 L’escenari 8 Raimon, a l’Auditori de Barcelona, on actuarà avui i demà.
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

El 2 de desembre de 1940 va néixer
Ramon Pelegero i Sanchis a Xàtiva,
només 20 mesos després del final
de la guerra civil, sis setmanes des
de l’execució de Lluís Companys,
en un país arrasat en el qual, fins i
tot amb l’extermini en marxa, «encara no havien mort tots», com cantaria el trobador a la peça Quan jo
vaig nàixer, gravada el 1966. El 75è
aniversari del seu naixement és un
recordatori de com són pròxims
encara fets històrics que es resisteixen a reposar en el fons de les enciclopèdies.
Raimon celebra aquesta setmana l’aniversari amb dos recitals,
avui i demà, a l’Auditori (21.00 hores), marc que, el 2010, va acollir
una altra commemoració, el 50è
aniversari del seu icònic Al vent, i
que, des de fa un temps, rivalitza
amb el Palau de la Música com a escenari preferent dels seus recitals
a Barcelona. La sala modernista
va acollir el cantautor, per la seva
part, en la seva última cita a la capital catalana, el maig del 2014, unes
setmanes abans de rebre, al mateix
recinte, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural.
Els canvis polítics resultants de
les eleccions del maig passat han
fet possible que ara aquests reco-
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neixements arribin també del sud,
com il·lustra l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, que Raimon
va obtenir dies enrere, així com el
seu nomenament com a fill predilecte de Xàtiva.
Les entrades per al recital d’aquesta nit estan esgotades i en queden algunes per al de demà, dues actuacions que seran les últimes que el cantautor ofereix a Barcelona per una
llarga temporada, almenys, fins al
2017, any en què espera tenir com-

Les actuacions
seran les últimes
que l’artista farà
a BCN almenys
fins al 2017
pletat i ordenat un nou repertori.
La intenció de Raimon era mantenir-se apartat del tot dels escenaris
fins aquell any, si bé el canvi de color
polític a la Generalitat Valenciana i
en ajuntaments com el de València
han empès el cantautor a canviar de
plans i a obrir-se a oferir alguns recitals a la seva terra natal.
Actua a l’Auditori, acompanyat
per quatre músics, un Raimon que
segueix fent de les seves aparicions escèniques esdeveniments de
la vida cultural i cívica, amb un

repertori que mou muntanyes a
través de la reflexió existencial,
l’adaptació poètica, el cant amorós o l’estrofa amb consciència
plural.
Difícilment faltaran en aquelles nits els seus himnes, d’Al vent
i Diguem no a Jo vinc d’un silenci, en
paral·lel als textos d’Espriu (el seu
àlbum Cançons de la roda del temps,
del 1967, amb portada de Miró, és
una fita de la poesia musicada) i als
clàssics de la literatura medieval,
així com cites al seu últim disc, Rellotge d’emocions (2011).

Veu en òptimes condicions
Raimon brindarà la seva veu, que
conserva en òptimes condicions,
a un repertori antològic en el qual
potser caurà alguna peça inèdita,
encara no immortalitzada a l’estudi, com aquella I nosaltres amb ell
que va estrenar l’any passat al Palau. Una cançó que combina la mirada escèptica a la col·lectivitat («si
la gent que vol pogués, si la gent
que pot volgués, altre país seria el
país on visc») amb una renovada
crítica a la incomprensió: «Intentin
amb moltes lleis, i si cal amb violència, esborrar diversitats i negar
la diferència». La mirada al nosaltres, la resistència, el dubte, ingredients que segueixen banyant la lírica de Raimon. H

norimpulsatpelGrupd’Investiga
ció de les Músiques en les Socie
tats Contemporànies de la UAB
(MUSC) ha aportat informació so
bre la importància que va tenir
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pel que sembla a Blancafort cap ment els permetia treballar, a més
avantatge, ja que d’ell hi ha poca de quatre mans, en un llenguatge

zador. Això obre la porta a la
digitalització massiva de grans
col∙leccionsmusicalsenaquestsu
port sonor i a revelar un important
patrimoni musical de principis de
segleXX.Unmaterialquetindràla
ciutadania a un cop de clic... si es
troben els recursos per continuar
amb la tasca, apunten des del
MUSC, que dirigeix el professor
Francesc Cortès.c

CRÍTICA DE MÚSICA CORAL

Pulcre, deliciós Rossini
Petita missa solemne
Autor: Gioacchino Rossini
Intèrprets: Beñat Egiarte, Marta

Mathéu, Marina RodríguezCusí
i José Antonio López (veus solis
tes); Josep Buforn (piano); Juan
de la Rubia (harmònium). Orfeó
Català
Direcció: Josep Vila i Casañas
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (1/XII/2015)
ROGER ALIER

Com han canviat els temps! Si els

nobles fundadors de l’Orfeó Ca
talà (1891) haguessin sospitat que
un dia la coral de la seva creació
cantaria al Palau de la Música Ca
talana una obra de l’aleshores vi
lipendiat i maltractat Rossini
(que per als amants de la música
d’aquells temps era el compendi
de totes les maldats de l’òpera ita
liana), possiblement haurien in
cendiat el local.
No exagero gaire, no; la música
per a la gent de pro d’aquella èpo
ca només era acceptable si era
alemanya i especialment la wag
neriana. Cinquanta anys més
tard, als Concerts de Can Barto
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meu, dels quals tenim un índex
molt
complet
(19481960,
aprox.), no hi trobareu els noms
de Rossini, Bellini i Donizetti i
tampoc gaire Verdi ni Puccini.
Ara, en canvi, l’Orfeó Català ha
cantat sota la direcció de Josep
Vila i Casañas, una pulcra, cuida
da i deliciosa versió de la Petita
missa solemne que el compositor
es va permetre el luxe de dedicar
“al bon Déu” amb un deix d’iro
nia molt propi del seu tarannà de
“bon vivant”.
L’ocasió ha estat esplèndida,
no sols pel nivell ofert per l’Orfeó,
sinó per la qualitat immensa dels
intèrprets, començant –és de jus
tícia subratllarho– pel refina
ment increïble del piano solista
de Josep Buforn, que ha fet sentir
matisos màgics en el seu acompa

nyant pianístic, sense defallir ni
un sol moment en la seva tasca,
brillantment secundat també per
Juan de la Rubia a l’harmònium,
ja que s’ha fet sentir l’obra en la

Si els nobles fundadors
de l’Orfeó Català (1891)
haguessin sospitat que
un dia la coral cantaria
una obra de Rossini...
forma original (excepte alguns
passatges d’orgue que han estat
un luxe innecessari).
Els solistes de primera catego
ria han inclòs el tenor Beñat Egi
arte, que ha reaparegut al Palau

lluint una veu elegant i de timbre
nítid i penetrant, especialment en
la seva intervenció solista, la pri
mera del conjunt.Magnífica tam
bé la soprano Marta Mathéu, que
ha tingut més ocasions de lluï
ment per la major extensió de la
seva particel∙la, i molt ben cantat
també el rol de la contralt (en mú
sica religiosa és obligat dirho ai
xí) Marina RodríguezCusí, que
feia temps que no sentíem aquí.
Ha arrodonit el quartet solista el
baixbaríton José Antonio López,
amb molta eficàcia.
El cor ha funcionat a molt bon
nivell i la direcció musical, atina
da i plena de matisos, ha permès
als espectadors gaudir d’aquesta
obra singular i única del gran
compositor de Pesaro, ara ja “re
dimit” dels seus pecats.c
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“Despuésdetreintaañosdemúsica
en vivo el modelo no funcionará
porque hay conflictos que son in
herentes” (Quimantú Segura, di
rector de La Bàscula); “La música
popular en este país la han lanzado
los promotores privados, y son
ellos los que han creado un sector
que genera muchísimo dinero”
(Tito Ramoneda, The Project).
Aunque generalizadora, una fra
se de Anna Sardà (del equipo orga
nizador del PopArb) era el telón de
fondo de lo que se estuvo hablando
durante unas dos horas, en las que

Neo Sala, de Doctor
Music: “La música,
excepto la clásica y la
ópera, siempre ha sido
aquí la más olvidada”

Algunos de los participantes en el debate del pasado lunes en el CCCB, como el promotor Lluís Cabrera, micrófono en mano

XAVIER MERCADÉ

El sector de la música en directo exige
al Ayuntamiento libertad de acción
Las normas sobre los locales atenazan la música en vivo barcelonesa, aseguran
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Desde la llegada del nuevo equipo
gestor al Ayuntamiento barcelo
nés, en el mundo cultural local se
han abierto infinidad de expectati
vas, y el de la música popular es uno
de los más sensibilizados. Y dentro
de ese sector, la música que se ofre
ce y se consume en directo es la zo
na más sensibilizada, por las di
ficultades para desarrollarse de to
do tipo, desde legislativas, norma
tivas (técnicas, de orden público) y
también de percepción pública,
ciudadana.
El paso de los meses ha hecho
cundir en algunos ámbitos del sec
tor inquietud e incertidumbre, y

por, entre otros, este motivo antea
yer el CCCB acogió el debate “Bar
celona y les polítiques culturals pa
ra la música en viu”. La sala del mi
rador se llenó y prácticamente no
faltó nadie de los que algo tiene que
decir en el mundo musical de la
ciudad, especialmente el de la mú
sica que afecta a salas de pequeño y
mediano formato, pero también las
otras (Neo Sala, de Doctor Music:
“he visto pasar alcaldes, consellers
y demás, y me da la sensación de
quelamúsica,exceptolaclásicayla
ópera, siempre ha sido aquí la más
olvidada”). Se dieron cita progra
madores, promotores, gestores,
músicos, periodistas, activistas y
políticos, como Berta Sureda, co
misionada municipal de Cultura,

Cultura dice que es
receptiva a la petición,
pero señala que el
proceso de cambio
normativo es muy lento
que aunque no estuvo en el estrado
deprincipalesparticipantes,ocupó
destacadolugarenlafila0.“Nosési
el sector está desestructurado, pe
ro sí sé que hay una única voz que
dice ‘dejadnos hacer música’. Sé
que hay infinidad de trabas admi
nistrativas y problemáticas técni
cas, pero resolver todo esto es un
proceso lentísimo. Aunque el cam

bio de normativa es un proceso que
se prevé lento, los expertos que tra
bajan con nosotros son optimistas.
Hasta que eso ocurra lo que ahora
queremos es trabajar en el día a
día”. Este fue aproximadamente el
principal eje de su argumentación,
que hubiera tenido que estar com
pletada –ausente en el debate– por
la otra parte municipal más deter
minante, la de la Guardia Urbana,
que es la que ejecuta la normativa
que tiene a numerosos locales de
pequeño formato que ofrecen mú
sica en directo en un estado de
eterno nerviosismo.
En su lugar, numerosos intervi
nientes se recrearon en cuestiones
de matiz, de intereses gremiales o
de unas generalidades herméticas:

se dejaron muchos temas en el tin
tero: “La música en vivo es algo in
evitable, y el objetivo es que no sea
una cosa invisible”. En el campo de
la práctica en detalle, Miquel Cabal
(delHeliogàbal,deGràcia)recordó
otra esencialidad al decir:“Las sa
las pequeñas que trabajamos en ba
rrioscontribuimosacrearuntejido
social en dicho barrio y después en
laciudad”. Fueélquiensugirióalgo
en la mente de todos: “Hay que tra
tar cada caso de sala de manera di
ferente y específica: la regulariza
cióndeunalicenciaconcreta,apro
bar un festival, permitir la apertura
según el contexto espacial y ciuda
dano de cada barrio. No se puede
aplicar una normativa general para
casos que son muy distintos”.
En su conocido pragmatismo
realista, Carmen Zapata (gerente
de la Asociación de Salas de Con
ciertos de Catalunya, Asacc) sen
tenció: “Las subvenciones no es lo
principal,sinoque nosdejentraba
jar tranquilos” o “No renuncio al
traspaso de competencias de Inte
rior a Cultura en la Generalitat por
el bien de la música en vivo”. El
gran dinamizador del debate, con
todo, fue Lluís Cabrera, histórico
del Taller de Músics, que golpeó de
entrada: “La música en vivo existe
en esta ciudad para que la Guardia
Urbana trabaje y para que los veci
nos sean protagonistas”, y recordó
que “hay otros sectores culturales,
como los teatros de pequeño for
mato como La Seca o la Beckett,
que tienen un trato de favor que
con nosotros jamás tendrían. Segu
rísimo”.c

