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Olga Peretiatko debuta al Palau amb ‘bel
canto’ i amb el repertori rus que li és natural
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

20.30 22.45

Sialgunacosadefineixlasoprano
Olga Peretiatko (Sant Petersburg, 1980) és d’una banda el bel
canto i de l’altra el repertori que li
és natural: el rus. I amb tots dos
servirà avui un deliciós menú en
elseudebutalPalaudelaMúsica.
La diva de la lírica –com es va poder comprovar fa un parell d’estius a Peralada– arriba a Barcelona convertida en incontestable
deessa del firmament operístic.
Ja no se la coneix com la germana
petita d’Anna Netrebko –“estant
jo al cor infantil del Mariinski ens
deien que ens assemblàvem
moltíssim”– ni és l’eterna promesa sortida de l’estudi de l’Òpera
d’Hamburg que va saltar a l’escena internacional gràcies al concurs Operalia de Plácido Domingo.Peretiatkohacomplertlaseva
promesa i amb el seu timbre
atractiu, una tècnica a la italiana,
la seva flexibilitat vocal i la capacitat comunicativa, avui és una
soprano lírica lleugera de les més
desitjades.Puntàlgidavui,doncs,
del cicle Palau Grans Veus.
La soprano de Sant Petersburg
començaràelrecitalambmelodies icòniques de Fauré i Liszt, i
passarà al bel canto de Rossini i
Donizetti. D’aquest últim interpretarà “O luce di quest’anima”,
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OLGA PERETIATKO
PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

de Linda di Chamounix, amb què
arrencarà la segona part. I li seguirà “Casta diva” de Norma, una
ària popularitzada per Maria
Callas, de qui Peretiatko va dir
una vegada: “Ningú no pot cantar
com ella, però és que a més ella és
morta i nosaltres som vives”. Al
final arribaran obres transcendents de Rakhmàninov i Txaikovski, en una joiosa combinació
de la tradició russa i italiana del
repertori operístic i amb un ventall de registres i capacitats.

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
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La primavera es desperta amb lírica

Recital del tenor José Alberto
Aznar en què s’interpretaran dife-

Kyra Kyralina

Presentació de l’obra de Panait
Istrati, composta per relats que
porten al realisme èpic de la seva
infantesa i joventut al delta del
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... PereAndreu
Jariod tria el millor de la setmana

,I, OrfeoedEuridice
El Palaudela Mfisicasegueixapostant
per les bperesenversi6de
concert,o ambunalieu escenificaci6.Aquesta
vegada
ser) undels
tEolsm~srepresentatius
de Gluck,estrenata Vienael 1762.El m)xim
atractiu ~s la pres~nciadel contratenorPhilippeJaroussky
coma
Orfeo.Amb
ell hi haur) ChantalSantoni Em6ke
Barath.
-) Palau
dela Mtlsica.
NitBus:
NS,N28.M:Urquinaona.
Dt.5.20.30
h.

’I’ ’R~quiem’
deDvorak
I’OrquestraSimfbnica
deBarcelona
i NacionaldeCatalunya
interpreta,
per primeravegada,el R~quiem
deDvorak.El titular Kazushi
Onoser)
qui dirigir) I’bpera, amblesveusdeMartaMath~u,Gemma
ComaAlabert,RogerPadull~si JoseAntonio
L6pezcoma solistes.
-) UAuditori.
NitBus:
NO.
M:Marina.
Dr.1,20.30
h. Ds.2,19h. Dg.3,11h. 10-56

’I ~ Off Liceu:Peire+ Gim6nez
+Tordera
Quartai filtima entregadel cicle deconcertsDi~legsmusicals:12
obresi 12compositors,
unapropostadiferent, propera,impulsada
desdel mateixLiceu,adre£;ada
al pfiblicjove. S’hi podran
sentir
composicions
deTom~s
Peire, Nfiria Gim~nez
i ArnauTordera.
-~Gran
Teatre
delLiceu.
NitBus:
N9,N12,N15.
M:Liceu.
Dv.1.20h. 10(~.
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TimeOut per a Palau de la Mt~sica ~

Descobreix I’Hivernacle
del Palau de la Mdsica
Si voleu viure la mfisica cl~tssica des d’una nova perspectiva renovada, no us perdeu
la temporada vinent els itineraris complementaris a la programaci6 de concerts

PERALSAUT~NTICS
mel6mans, la
passi6 per la mfisica va molt m~senll/t dels
concerts. Per comprendre i complementar
l’experi~ncia musical, el Palau de la
Mfisica ha creat l’Hivernacle: un espai
on es conrearan i germinaranles idees
i es convidar/ta la reflexi6
m~senll/t dels concerts i els
recitals. En el marcd’aquest
projecte, podreuparticipar
en uns itineraris que uneixen
diferents disciplines i que us
acostarana la mfisica cl/tssica
d’una forma diferent.

iniciaci6a la cl~ssic~
Aquestprimer circuit us
proposagaudir de quatre
concertsal Palaui de quatre
trob ades privies a cada
concert, que tindran lloc
a Casa Granell i ManresaLuthier XavierVidal, al
Palau Dalmases, adorquera
Pianosi al Museude la
Mfisica.Lesactivitats us

ajudaran a aproparvos al Romanticisme
cambristic,el B arroc,
el pianismei el concert
simf6nica travds de la
mfisicade Schubert, Bach, Chopin,Falla,
Albdnizi Berlioz.

Lletraferits
En aquest segonitinerari
descobrireuque larelaci6
entre la literaturai la mfisica
es fa palesaa trav6s de la
novel-la,la poesiaiels assaigs.
Explorareules ramificacions
liter~ies de quatre concerts
de latemporada, amb la
col-laboraci6de les llibreries
Calders, CasaUsher, Nollegiu
i Malpaso.Els concerts que
treballareu s6n les Sonaresde
Beethoven arab dosep Colom,
mfisicade cambrainspirada
en hai lcus, la Passi6segonssa n g
Mageude Bachi un recital de
pianode Philip Glass.

17

Cinem~tics
Si la mfisica i el cinemasdn lavostrapassi6,
el tercer itinerari de concertsus seduir~t
especialment. Aquest circuit explicala
relaci6 entre aquestes dues disciplines,
abordadadesdels quatre punts cardinals.
LaprimeratrobadatindrMloc alallibreria
Gigamesh,on us deixareu hipnotitzar pels
dramesde l’est. La segonaser~tal teatre del
CCCB,on us submergireu en les melodies
de laci6ncia-ficci6 m6sgal~tctica. La tercera
trobada, a l’escola de ball SwingManiacs,
us endinsar~ten el ritme vibrant de l’Oest
i, finalment,fareu un viatge interior i
introspectiu amb mfisica minimalista a
la Filmotecade Catalunya.I si no en teniu
prou ambtotes aquestes propostes, heu
de saber que, en el marcde l’Hivernacle,
tamb6tindran lloc altres activitats, corn
cicles de confer6ncies,exposicionsilavisita
d’artistes convidats.¯

compra
entrades
i reserva
taulaa timeout.cat
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tituds. Aquesta magnaobra
sacra ~s la seva obra espiritualment m6sprofunda i s’hi
planteja la pregunta .fonamental del sentit de I’existencia
humana.Ambella, Dvorak va
afegir el seu noma la [larga
REDACCI(~ tar el ’Requiem’ del composi- L6pez completar~ el quartet
Ilista de compositorsque hart
tor txec Antonin Dvorak.
arranjat el text sacrede la Missolista.
El Lieder C&meraser~ una
Ho far~ dem~ divendres
Malgrat i set un dels compo- sa de difunts i que han produil
de les corals que participar~
sitors recurrents del repertori,
sempre obres d’una gran odo
(20.30 h), dissabte (19 h)
en el darter programad’aques- diumenge(19 h) corn a cloenDvorak es recordat pel gran ginalitat.
ta temporada de I’Orquestra
da de la temporadasimfSnica pdblic per les seves ’Danses
I al novembre,la ’Novena’
Simf(Snicade Barcelonai Nati- de I’orquestra a la sala Pau eslaves’, el ’Concert per a vional de Catalunya. Juntament Casalsde L’Auditori. Entre els
oloncel i orquestra Op. 104’
EIs compromisos simf(~nics
ambel Cor Madrigal i el Cor solistes vocals tamb~hi haur~ i la seva darrera simfonia, la
del Lieder C&meraseguiran la
Anton Bruckner, la formaci6
cantants catalans corn la mez- ’Novena’, batejada ambel so- temporadavinent, la 2018-19,
dirigida per EduardVila i Perar- zosoprano GemmaComa-Alabrenom’Des del nou m6n’. En quanparticipi de la inauguranau es posar& sota la batuta
bert, la soprano Marta Math~u canvi, el ’Requiem’ es tracta
ci5 de la temporadade Barcedel director japon~s Kazushi i el tenor RogerPadull~s. El
d’una obra escassament inlona Cl&ssics ambla ’Novena’
Ono,titular I’OBC,per interpre- barfton valenci~ Jos(~ Antonio terpretada en les nostres lade Beethovensota la direcci6

La coral Lieder C/ mera
interpretar/ el R6quiemde Dvorak

d’Antoni Wit i I’Orquestra de
Cadaques.Aquestaser& la primera vegada que la formaci6
sabadellenca participa en la
temporadade Barcelona Classics i representar~el retrobament amb aquesta orquestra
ambla qual feia molts anys
que no col.laborava. El Palau
de la MdsicaCatalanaacollir~
el concert el dijous 22 de novembreales vuit del vespre.
A m(~s,enun fet ins(~lit en programacions comles d’aquest
cicle, essencialment centrat
en portar figures i formacions
de relleu internacional, el repertori catal~ tambe tindr~
cabudaen el concert, ja que
s’interpretara la ’Suite en Mi’
d’EduardToldr~ ¯
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La Coral Estel
actúa este
sábado en
Santa Teresina
La Coral Estel del Cercle de Belles
Arts, dentro de los actos de su 35
aniversario, ofrecerá este próximo sábado en el Santuario de
Santa Teresina de Lleida (18.00
horas) un concierto j u n t o a la coral La Ginesta. Además, la coral
leridana visitará el próximo 9 de
junio las instalaciones del Palau
de la Música.

FOTO: Coral Estel / La formación la componen cuarenta cantantes
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cielo;
el otro mundo.

En defensa de Roseanne diré que ésPAÍS: España
difícil distingir entre el racisme que
et fa fora de la feina i el racisme quePÁGINAS: 33
et converteix en president dels EUA.
@bcsproul

. Escriptor i periodista

Brian Sproul Advocat

FRECUENCIA:
Molt feliç que @LauraBorras sigui
la
Avui és SantDiario
Ferran.
nostra consellera de Cultura.
En @ferrantorrentll de sant en té
O.J.D.:poc,
106084
Tenim sort de tenir-la.
però felicitats igualment.
Enhorabona!
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potencialment no minoritari una
temàtica com la de la memòria, la
consciència crítica, tractada amb
rigor i d’una manera atractiva. I,
sense cap mena de dubte, l’aficionat que els va anar a veure al
concert de presentació d’aquest
àlbum, fa més d’un any, al Centre
d’Art Tradicionàrius ahir s’hauria quedat sorprès davant una
obra/proposta que ha experimentat una transformació gairebé radical.
Evidentment, la matèria primera continua sent la mateixa
–una magnifica col·lecció de cançons pròpies i d’altres d’adaptades de procedència diferent– i
els intèrprets continuen sent els
mateixos, però la dimensió i la
seva exposició actuals és el
que hi ha entre el que era un simple recital i el que és un espectacle escènic en què la interpretació de les cançons i la música
que els acompanya es desenvolupa amb un muntatge escènic
molt potent.
En l’hora que va durar el recital –per imperatius organitzatius– els dos creadors catalans
van tenir temps d’esfullar gairebé una quinzena de composicions, començant pel tema que dona títol a l’àlbum, i totes es van
oferir amarades d’una intencionalitat emotiva, si no apassionada, que va generar satisfacció
sostinguda. Amb alguns moments especialment intensos,
com quan van donar vida a A la
vida, d’Ovidi Montllor, o quan
van rellegir amb entrega gràcies
al doll de veu d’Arnal el Miénteme del Niño de Elche, un altre
creador en la mateixa sintonia de
renovadors del que és l’escena de
la cançó espanyola.
També hi havia intensitat
apassionada i arrel llatina a la
proposta de Javiera Mena, però
d’uns perfils substancialment diferents. Perquè l’estrella de
l’electropop llatí va arribar confirmant les seves credencials de
cantant del moment en aquelles
latituds. La presència de Mena a
l’escenari Primavera with Apple
Music va motivar l’afluència
d’un significatiu nombre de seguidors llatinoamericans. Malgrat que va estar acompanyada al
llarg d’una bona part del concert
d’una sonorització que va perfilar la seva poderosa i atractiva
veu, la música i vocalista va convèncer els que hi van anar predisposats.
També va ser el cas dels que
van anar en massa a escoltar i
veure les evolucions de Yung
Beef, que va actuar a sobre d’una
gàbia-cel·la, a l’interior de la qual
maniobrava el seu dj. Va ser una
proposta infal·lible pel seu desvergonyiment sincer i la seva
literatura dita amb impacte infal·lible.
I per a qui se sentís esverat
després d’aquesta sessió, res millor que un impecable i agradable
final de festa amb la tropa de Stuart Murdoch, que durant més
d’una hora van concloure la vetllada amb les seves boniques i
addictives composicions, incloent-n’hi algunes del seu recent
àlbum, How to solve our human
problems.

NURIA RIUS / PRIMAVERA PRO

Getsemaní San Marcos, Vicent Ros i Daniel Granados ahir en el debat del Primavera Pro

Les noves polítiques musicals dels grans ajuntaments
del canvi es confronten al Primavera Pro

Com sona el canvi
JUSTO BARRANCO
Barcelona

C

om sona, el canvi? El
Primavera Pro, la
gran trobada dels
professionals de la
indústria musical
queorganitzaelfestivalPrimavera Sound, va començar ahir la sevanovaedicióalCentredeCultura Contemporània de Barcelona.
Ho va fer amb la ja tradicional botifarrada de Catalan Arts, la recepció amb pa amb tomàquet i
botifarra que l’Institut Català
d’Empreses Culturals dispensa
als més de 3.000 professionals de
tot el món acreditats en aquesta
trobada. Just abans del festí popularesvacelebrarunadelesprimeres taules rodones del Pro, dedicada a com es protegeix la música a nivell local, però que, per la
seva composició, sobretot va parlardequinaéslamúsicadelcanvi,
la dels grans ajuntaments que fa
tres anys van passar a l’òrbita de
Podem i els seus grups afins: Barcelona, Madrid i València. Els representants polítics van posar
una banda sonora coneguda: descentralització, música als barris,
música per a tothom, impuls a les
iniciatives de base... i només hi va
haver un desacord entre Daniel
Granados, assessor de l’Institut
de Cultura de Barcelona, i Getsemaní San Marcos, directora de
Programes i Activitats Culturals
de Madrid: l’ajuda als grans festivals, com el Sónar, el Primavera
Sound o el Mad Cool.
San Marcos es va oposar a
aquests ajuts perquè hi ha pocs
diners pressuposats i veu millor
prioritzar la subvenció a festivals

de mida petita i mitjana, els no
rendibles, que ho necessiten més.
Va assenyalar que faciliten molt
les coses a aquests grans esdeveniments amb permisos i cessions
d’espai, i que això ja és una gran
ajuda. En canvi, Granados va defensar subvencionar-los encara
quesiguinrendibles,ivarecordar
que els ajuts que els atorguen són
una part ínfima del pressupost de
gegants com el Primavera o el Sónar, menys d’un 1%, però que,
tanmateix, això els permet treba-

EL PRO, AVUI
Dones en la indústria musical. Christina Rosenvinge,
Celia Carrillo, Ivone
Lesan, Lorena Jiménez i
Carmen Zapata, flamant
premi Primavera, parlen
de l’associació Dones en el
món de la música i de per
què avui és tan necessària
John Congleton. Productor, enginyer i mesclador,
guanyador d’un Grammy,
ha treballat amb St. Vincent, Antony and the
Johnsons, Franz Ferdinand o Sigur Rós, i parlarà
de totes aquestes col·laboracions
Big data musical. Daniel
Lombraña, Oriol Orfila,
Roger Olivet i Verónica
Casas abordaran l’impacte de la transformació
digital en la indústria de la
música des de la perspectiva de les dades massives

llar-hi, aconseguir que les polítiques públiques hi incideixin i que
hi hagi projectes com ara Primavera als Barris o el Sónar+D.
En la resta de qüestions hi va
haver acord: desenvolupar el potencial de les iniciatives culturals
de base. Vicent Ros, director del
Palau de la Música de València,
va defensar que “des del canvi de
govern” han volgut treure la música al carrer: el Palau Obert. San
Marcos va subratllar que el paper
dels consistoris en l’àrea musical
és facilitar el que ja existeix; que
sigui la societat civil, la iniciativa
privada o la indústria cultural les
que puguin desenvolupar el seu
potencial, i va reconèixer que és
un equilibri difícil perquè les administracions tendeixen a ser
molt intervencionistes i reguladores. Ara han de treure obstacles. Granados va afirmar que les
polítiques culturals de les administracions han apostat, els últims 40 anys, per dues derives:
“Una té a veure amb la cultura de
l’excel·lència, amb les jerarquies
culturals que saben què programar i decideixen què s’ha de consumir en grans centres i festivals,
i una altra té a veure amb la culturaolamúsicacomarecurspergenerar resultats econòmics”. Al
respecte, va defensar promoure
elcapitalsocial,impulsarelteixit,
els col·lectius, com les sales de
música petites, i “reconèixer que
jaestanfentpolíticapública”;afavorir la creació autònoma i que,
quan es parla “de descentralització de la cultura, no sigui un centre que pensa què portar a la perifèria,sinóreconèixerquèhipassa
i què fa el seu teixit perquè pugui
desenvolupar-se”.
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^U_YSRQàbYcUQT̀URabRQSdTUeYPÒOYSTUQTdYbUdYbURabTaÒfYdTUghQUiYUjSkRdORYPQbdUQTUjafQbURabTOfQSYSURaPUhbYUdQPjaSYfYUPhTORYÙjYSYl̀Q̀ỲUYÙY
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