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Retorn puntual del
Trio Barcelona
J.B.

BARCELONA

Els germans Claret es van
adonar que el 2017 van celebrar els 50 anys com a
músics professionals. El
1957 es van incorporar a
l’Orquestra Ciutat de Barcelona, que, en aquella
època, residia al Palau de la

Música. Al 1981, van fundar el Trio Barcelona amb
Albert Attenelle al piano,
que va estar actiu fins al
1994. Les obligacions dels
Claret, principalment, van
fer impossible la seva continuïtat. Des de divendres i
fins al 24 de novembre, el
Trio Barcelona programarà cinc actuacions per ce-

lebrar el mig segle de dedicació musical. Serà, forçosament, un retorn puntual, perquè les trajectòries mantenen el violoncel·lista Lluís Claret a Boston i el violinista Gerard
Claret dirigint l’Orquestra
d’Andorra. El 22 de novembre, l’actuació es programarà al Palau de la Mú-

Gerard i Lluís Claret amb Albert Attenelle, ahir al migdia,
al Palau de la Música ■ PAU CORTINA/ACN

sica, que va ser on van
anunciar que s’havia de
desfer aquest trio, un dels
primers grups de cambra
catalans de l’època. Del
1994 a l’actualitat, Gerard
Claret celebra que hi ha un
panorama de conjunts de
cambra molt més habitat.
El programa, que inclou
Trio núm. 7, de Ludwig
van Beethoven, i el Trio
núm. 1, de Felix Mendelssohn, començarà aquest
divendres al Teatre Auditori de Vic. Posteriorment,
passarà per Sant Llorenç
de Morunys i pel Palau.
Tancaran cicle a Sant Cugat del Vallès i Andorra. ■
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representante político el
conseller Miquel Buch, por

talanes, es que en cualquier
momento pueden hacer lo
mismo contra partidos políticos independentistas o
contra las propias instituciones catalanas. Los dirigentes soberanistas deberían gestionar la impotencia que han causado.
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LA IMAGEN DEL DÍA

Los 50 del Trio
Barcelona
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El violinista Gerard Claret y el violoncelista Lluís Claret conmemoran
en 2018 los 50 años de su carrera artística con la vuelta a los escenarios
del Trio de Barcelona. La formación,
en la que también estaba el pianista
Albert Attenelle, ofrecerá un concierto en el Palau de la Música, el próximo día 22 de noviembre, una sala en
la que dieron su último concierto y
que consideran «la casa musical por
excelencia». El Trio de Barcelona,
que fue fundado en el año 1981 en
un momento en el que no eran habituales en España este tipo de formaciones, perduró hasta 1994 y desde
entonces sus componentes no habían vuelto a juntarse. En esta «mirada hacia atrás», ven un panorama
musical muy distinto en Cataluña.

DESPRÉS D’UNS quants assajos d’allò més
suggerents, com ara Falsas sirenas son (2016),
Museu Nacional d’Art de Catalunya: un itinerari (2015), Sant Jeroni penitent de Caravaggio
(2014) o Nada es bello sin el azar (2012), ara
l’antiquari i historiador de l’art Artur Ramon
Navarro (Barcelona, 1967) ens acaba d’oferir
la seva obra més arriscada, ambiciosa i perso-

BULEVAR

8

ENRIC FONCUBERTURA / EFE

pel·lin amb total llibertat i s’ajuntin per afinitats o divergències estètiques. Un museu que
actua com un doble camp de forces magnètiques: de les obres entre elles, i de les obres respecte al visitant, que passa de ser un subjecte
passiu a un d’actiu i propositiu.
Una sola condició s’ha imposat Artur Ramon a l’hora d’edificar el seu museu: limitar-

ÀLEX
SUSANNA

Museu imaginari
d’Artur Ramon

nal: Les obres mestres de l’art català (Rosa
dels Vents, 2018), el seu museu imaginari, en
record i homenatge al d’André Malraux, en
què ens proposava una agosarada i estimulant
relectura de la història de l’art des del present
sense atendre a cronologies, gèneres, escoles
ni estils, sinó deixant que les obres dialoguin
entre si, enllà del temps i de l’espai, ens inter-

lo a l’art català, però cap més restricció. La
història cultural de Catalunya té forma de ve
baixa, ens diu l’autor: «comença amb un pic
esplèndid en temps medievals, a partir de
1500 entra en declivi i no ressuscita fins a la
darreria del segle XIX», amb la Primera Festa Modernista de Sitges. Ara bé, la gràcia
d’aquest plantejament museístic és que jus-

tament se sostreu a les fluctuacions de la
història i la rellegeix al seu aire «sense altre
cànon que el del gust»: «El meu museu no és
un temple ni un mausoleu; és un lloc de trobada entre les obres i les persones, i la meva
obsessió és preparar com més bé millor
aquest encaix físic i material sense que res
l’intimidi o l’obstaculitzi». Per tant, fora senyalètica, cartel·les, guies, audioguies, i, sobretot, prohibits els mòbils! Només així podem
recuperar una mirada fecunda i fer de la visita a un museu una experiència creativa i
transformadora. De fet, l’objectiu amagat
d’aquest llibre no és altre que el d’esperonar
la visita als nostres museus i acabar provocant en el visitant les ganes de fer el seu,
«aquest esplèndid museu imaginari de l’art
català que tots podem construir».
Com és el d’Artur Ramon? «El meu és un
museu contemporani i dinàmic que no segueix els preceptes enciclopèdics dels segles
XIX i XX, sinó més aviat la idea de museu
fragmentari i especialitzat, en metamorfosi
constant». I què hi trobarem? A penes vint
sales concebudes, però, per a l’espectador
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com «una gran cambr
Per no restar mica
només desvelo allò q
bul. A l’atri del museu
les 23 constel·lacions
posta a la Guerra Civil
ta la poesia i la belle
món») i, penjat al bell
tonda, el Tapís de la C
de Girona, una cosmo
dialoga tan bé amb le
com bé diu l’autor, po
tercanviar els seus títo
Així comença un via
història del nostre art,
detectivescos i massa
dolor la manca d’una
institucions realment
nostre art, un col.lecc
absent i un mercat dev
pis artistes.
Esperem doncs que
bre sigui un incentiu
ció per a tots aquells q
del seu patrimoni.
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El Trio de Barcelona es retroba pels 50
anys de carrera dels germans Claret
El Palau acull una de les actuacions de l’històric trio que es va dissoldre fa 24 anys
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El Trio de Barcelona, que van fundar Lluís i Gerard Claret amb el pianista Albert Attenelle als anys vuitanta, es retroba aquesta setmana,
un quart de segle després de la seva
darrera actuació, per celebrar amb
una minigira el mig segle de carrera
artística dels germans Claret. Serà
unressorgimentpuntual,jaquetots
dos continuen en actiu amb les seves respectives trajectòries.
Així doncs, entre el 16 i el 24 de
novembre, el Trio de Barcelona interpretarà dues obres emblemàtiquescomsónelPrimertriodeMendelssohnil’Arxiduc deBeethoven.I
ho faran a L’Atlàntida de Vic, a l’hotelMonegaldeSantLlorençdeMorunys, al Palau de la Música Catalana, al Teatre Auditori de Sant Cugat
i finalment a l’església de Sant Serni
de Canillo (Andorra).
“Quan amb el Lluís ens vam adonarquecelebràvemmigseglealsescenaris vam tenir un ensurt –explica Gerard Claret, el violinista i impulsor de l’Orquestra Nacional
d’Andorra–. Què podíem fer? El
nostre inici havia estat al Palau,
quan amb 17 anys vàrem entrar a
formar part de l’Orquestra Ciutat
deBarcelona,dequèfeiaunanyque
Ros Marbà era el titular”. La idea,
doncs, era retrobar-se per actuar al
Palau (Petit Palau, dia 22), que els
harebutambelsbraçosoberts,però
també tocar amb l’actual OBC, cosa
que no ha estat possible per qüestionsdecalendariiperquèelrepertoriqueproposaven –eldobleconcert
de Brahms i el triple de Beethoven–
ja l’interpretava aquestes temporades el conjunt de L’Auditori.
El Trio de Barcelona havia sorgit
l’any 1981, en un context en què no
hi havia grups de cambra a Catalunya, a diferència de l’actual panorama sorgit de l’impuls del Quartet
Casals. “Nosaltres érem professors
del Centre d’Estudis Musicals de
Vallvidrera, i vàrem pensar: per què
no fundem nosaltres una escola, i
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Gerard i Lluís Claret ahir amb el pianista Albert Attenelle, que manté activa l’Escola de Música de Barcelona

JosepPons,perexemple,oesvainiciarl’IgnasiCambra.Ihivaestarassajant el mateix Sviatoslav Richter
per tocar al Palau”. Allò va servir
d’inspiració per fundar el Trio de
Barcelona mentre es tirava endavantel CursInternacionaldeMúsica de Vic. L’aportació d’aquell mític
trio, que va estar en actiu 13 o 14
anys, no és poca cosa.
“El fet que fóssim un trio afavoria
que alumnes nostres muntessin els
seus grups de cambra”, diu Attenelle. “En aquella època els conservatoris no funcionaven gaire bé, hi havia molt per fer i nosaltres érem una
alternativa –afegeix Gerard Claret–. Érem una cosa diferent; per
primer cop hi havia professors en
actiu. Fins aleshores el professorat
era gent que ensenyava; vàrem
obrir aquesta porta”. Aquesta escola, encara al carrer Mallorca amb

Bailèn,vaserdelesprimeresarebre
alumnes de fora, alguns dels quals
s’han quedat a la ciutat contribuint
a elevar el nivell musical del país.
“Quan aquest octubre hi vàrem
anar per començar a assajar, va ser
com viure un viatge en el temps. En
tocar la primera variació del moviment lent del Beethoven, en Lluís i
jo ens vàrem mirar i va ser difícil
controlar l’emoció. Ens sentim una
mica Rolling Stones”, diu Gerard.
El trio, que va fer gires fins i tot
per Moscou i Leningrad –encara
existia l’URSS i ells hi anaven a tocar Xostakóvitx– va arribar a enregistrar quatre discos amb Harmonia Mundi: el primer, recorden,
amb Xostakóvitx i Ravel; el segon,
ambeltripleconcertdeBeethoveni
l’English Chamber dirigida per Edmond Colomer; el tercer, Mendelssohn, i el quart, Dvorák. 

Ballet de Catalunya, ‘10 points’

exàmens trimestrals alguns aspectes elementals que fan que un clàssic del repertori mereixi ser interpretat, ja que només l’excel·lència
justifica tornar al gran Petipa. Aspectes com l’expressió artística,

femuntrio?”,recordal’excepcional
violoncel·lista Lluís Claret, a qui
han nomenat cap del departament
de corda del prestigiós New England Conservatory de Boston, on
ensenya des de fa tres anys, sense

“Ha estat un viatge en el
temps, assajar a l’Escola
de Música de Barcelona
de nou; ens sentim una
mica Rolling Stones”
haver abandonat el del Liceu.
Així va ser com va sorgir als vuitanta l’Escola de Música de Barcelona, on tots tres van ser durant més
de vint anys i que encara avui dirigeix Attenelle: “Per allí va passar el

ladedicadaanàlisidelesvariacions
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MÚSICA

Els germans Lluís i Gerard Claret i Albert Attenelle ahir a l’exterior del Palau de la Música. ACN

El Trio de Barcelona torna per
celebrar 50 anys de professió

Els germans Claret i Albert Attenelle actuaran al Petit Palau
NÚRIA JUANICO
BARCELONA

“Ens sentim una mica com els Rolling Stones, salvant totes les distàncies”, assegura entre rialles el músic Gerard Claret. Al seu costat, el
seu germà Lluís Claret i Albert Attenelle comparteixen la sensació. Tots
tres pujaran junts a l’escenari després de 24 anys, en un retorn especial per celebrar els 50 anys de professió dels germans Claret, que van començar com a membres de l’Orquestra Ciutat de Barcelona. “Quan
ens vam adonar que fèiem 50 anys
de carrera vam tenir un ensurt –explica Gerard Claret–. I vam creure
que la millor manera de celebrar-ho
era amb música”. Per això el violinista, el violoncel·lista i el pianista s’han
tornat a reunir i han muntat una petita gira de concerts que arrencarà
divendres al Teatre Auditori de Vic.
“Quan vam començar a assajar va
ser com un viatge en el temps. Hem
recuperat velles sensacions”, afirma Gerard Claret, i el seu germà afegeix: “El pòsit és el d’abans, però hi
hem afegit tot el que hem viscut. No

és el mateix Trio de Barcelona que
fa 24 anys. Tampoc pretenem que
ho sigui”. El grup passarà per Sant
Cugat, Sant Llorenç de Morunys i el
Petit Palau del Palau de la Música,
on va fer l’últim concert el 1994 i on
aquest any actuarà el 22 de novembre. La gira s’acabarà a l’església de
Canillo d’Andorra dos dies després.
Per a aquesta tornada excepcional,
la formació ha escollit el trio núm. 7,
en si bemoll major, op. 97, de
Beethoven, i el trio núm. 1, en re menor, op. 49, de Mendelssohn. “Són
dues obres que suposen un repte
musical i artístic”, afirma Gerard
Claret. Fundat el 1981, el Trio de
Barcelona va ser una de les formacions puntals de la música de cambra
a Catalunya, a Espanya i a l’estranger d’aquella època. La formació va
publicar quatre discos i va actuar en
nombrosos països.
La transformació musical del país

El retrobament també ha servit als
músics per mirar enrere. “Ara ens
adonem que el panorama musical
del país ha canviat moltíssim –assegura Gerard Claret–. Ara hi ha molts
més músics, i els joves intèrprets te-

nen una formació i una qualitat espectaculars. Aquesta transformació
és un orgull per al país, ara estem al
nivell d’altres llocs d’Europa”. El violinista esmenta com a motors
d’aquesta transformació les escoles
de música, els conservatoris i l’Esmuc, i recorda que ells també van
assumir feines pedagògiques a l’Escola de Música de Barcelona, on van
tenir d’alumnes Ignasi Terraza i Toni Comín.
Si bé els tres músics expliquen
que estan “molt il·lusionats” amb
aquesta tornada puntual als escenaris, la celebració hauria sigut per a
ells més rodona si haguessin pogut
actuar amb l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). “No ha pogut ser per
qüestions de programació”, lamenta Gerard Claret. El Trio de Barcelona va abandonar els escenaris arran de les dificultats per compaginar les agendes respectives. “No podíem mantenir el mateix ritme de
treball i ens va semblar que era millor deixar-ho”, recorda Lluís Claret. I Gerard Claret afegeix: “Però
no vam acabar amb la sensació que
ens quedés alguna cosa per fer”.e
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ARENAS DE BARCELONA
CC Arenas Plaça d’España. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.00 17.50
22.20
Book Club
15.40
El Ángel
22.20
El árbol de la sangre
16.00
El cascanueces y los...
15.40 17.50
Ha nacido una estrella
16.00 19.00
Infiltrado en el KKKlan
21.45
La buena esposa
15.40 17.50
La noche de Halloween 17.50 20.00
La sociedad literaria...
16.00 19.00
Maquia: Una historia de... 19.00
Millennium: Lo que no... 16.00 19.00
Overlord
16.00 20.00
Pesadillas 2: La noche... 15.40
Smallfoot
15.40 17.50
Tu hijo
15.40 17.50
Venom
20.00 22.10

19.00 19.50 21.45

20.00 22.10
21.45

22.10

21.45
21.45

20.20 22.10

ARIBAU MULTICINES

33 El pianista britànic Paul Lewis, en una imatge recent.

Vindicació del
piano de Haydn
CRÒNICA Paul Lewis va oferir un concert

excel·lent al Palau de la Música
MANEL CEREIJO
BARCELONA

U

n Palau de la Música a mig
gas, però amb entusiasme,
va rebre dijous el pianista
britànic Paul Lewis –va
substituir Murray Perahia, anunciat
prèviament i que es va veure obligat a
cancel·lar per problemes de salut–, un
as del teclat que va oferir un concert
d’excel·lent factura recreant-se sobretot en dues sonates de Joseph Haydn,
un autor que no només va ajudar a
construir l’univers de la simfonia i del
quartet de corda –àmpliament i justament reconegut en aquestes matèries–, sinó també el de la lírica i el de les
sonates per a piano, de les quals en va
compondre 62.
Lewis ho reivindica i defensa amb
dents i ungles per a satisfacció dels
fans de Haydn; el compositor austríac, sense arribar a ser mai un virtuós
del teclat –sí que ho va ser del violí–
va deixar un meravellós llegat en el
terreny pianístic, amb obres carregades d’originalitat, profunditat i sentit de l’humor, però també amb una
variada i exigent arquitectura compositiva, que es tradueix en una demandant complexitat tècnica per a
l’intèrpret.
/ Tot això Lewis ho
sap molt bé, tal com ho va demostrar
en aquesta tornada al Palau, on el pianista anglès va fer gala d’aquests arguments i molt més, impregnant de
caràcter i personalitat tant la Sonata
en do menor, Hob. XVI: 20 com la Sonata
en mi bemoll major, Hob. XVI: 52. En la
primera va mostrar un gran lirisme
en el moderato, així com una sentida

VISIÓ PARTICULAR

introspecció en la seva versió del finale, que va contrastar adequadament i
va projectar una visió particular
d’una escriptura que domina i entén
com pocs representants del teclat
del circuit internacional. La segona
peça de Haydn, amb la qual va tancar el concert, va ser executada amb
precisió i pulcritud; en un discurs
molt més dens, Lewis va accentuar
un mar de cromatismes, submergint-se en tot el drama i la força que,
sobretot, va desprendre del finale.
Abans, i amb el mateix nivell impecable, s’havia entregat a dos compositors que van beure de Haydn. De Lud-

L’as britànic del
teclat va impregnar
de personalitat i
caràcter sonates del
compositor austríac
wig van Beethoven, que durant dos
anys va estudiar amb el compositor
clàssic, se’n van interpretar unes de
personalíssimes Set Bagatelles, Op. 33,
corresponents a la seva primera etapa
creativa i molt lligades al classicisme;
van ser desgranades amb destresa, accentuant el seu virtuosisme. La vetllada va començar amb les Set Fantasies,
Op 116 de Johannes Brahms –un autor
que tant va admirar Haydn i BeethovenV, petites joies de gran dificultat
tècnica que cristal·litzen mil atmosferes que Lewis va saber dibuixar amb
cura unes i amb el temperament que
requerien d’altres. H
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16.10
Cold War
20.10
Infiltrado en el KKKlan
16.00
La buena esposa
16.00
La sombra de...
19.00
Lazzaro Feliz
16.10
Una receta familiar
16.10

19.00 21.45
22.00
21.45
18.00 20.00 22.00
19.00 21.45
18.10

BALMES MULTICINES
Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody VO 16.10 17.30
22.00
Campeones
18.00
Cold War VO
16.10
Dogman VO
16.00 18.05
El amor y la muerte...
20.20
El Ángel
22.25
El cascanueces y... VO
16.00 18.00
Fahrenheit 11/9 VO
16.30 19.15
First Man VO
16.00
Ha nacido una estrella VO 16.10 19.05
Infiltrado en el KKKlan VO 22.00
La buena esposa VO
18.00 22.10
La noche de Halloween VO 22.30
La sociedad literaria... VO 16.30 20.00
Lazzaro Feliz VO
16.30 19.20
Mandy VO
22.05
Maquia: Una historia... VO 19.10
Millennium: Lo que... VO 16.30 19.20
Overlord VO
16.00 20.00
Una receta familiar VO
15.50

19.05 20.00

Avda. Diagonal 3. T.: 902333231.
Bohemian Rhapsody
16.20
Bohemian Rhapsody VO 20.25
Christopher Robin
15.50
El árbol de la sangre
17.15
El cascanueces y los...
16.00
El cascanueces y... VO
19.15
El fotógrafo de...
18.05
Escuela para fracasados 16.00
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21.45
Infiltrado en el KKKlan
16.00
La casa del...
16.00
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Millennium: Lo que no... 17.00
Millennium: Lo que... VO 22.00
Overlord
15.50
Pesadillas 2: La noche... 15.50
Rebeldes de Hindostan 22.00
Smallfoot
18.15
Venom
19.00
Venom VO
22.15

18.10 1

17.00 1

20.10 2

19.30

17.50 2
18.20

CINESA LA MAQUINIST
CC La Maquinista, Potosí s/n. T.: 902333231.
Bohemian Rhapsody
16.20 18.20
22.00
El cascanueces y los...
16.05 18.15
Escuela para fracasados 16.10 22.35
Ha nacido una estrella
18.35
Hunter Killer
20.00 21.25
La casa del...
15.50 18.35
La noche de Halloween 16.00 18.00
Matar o morir. Peppermint 16.15
Ola de crímenes
20.55
Pesadillas 2: La noche... 15.50 17.55
Smallfoot
15.50 18.00
Venom
16.30 18.55

1

2

2

2

CINESA SOM MULTIESP
20.10 22.15

22.00

22.10

22.10
22.15

CC SOM Multiespai, Río de Janeiro, 42. T.: 90233
Bohemian Rhapsody
16.20 18.10 1
22.00
El árbol de la sangre
16.15 21.45
El cascanueces y los...
16.00 17.05 1
22.30
El fotógrafo de...
16.20 18.45 2
Ha nacido una estrella
15.50
Hunter Killer
16.00 18.45 2
Infiltrado en el KKKlan
18.45 21.45
La buena esposa
15.45 18.00
La casa del...
15.50
La noche de Halloween 15.45 17.50 2
La sociedad literaria...
22.15
Pesadillas 2: La noche... 15.45 18.05 2
Sin fin
15.45
Smallfoot
17.55
Venom
19.15 21.50

BOLICHE

FILMOTECA DE CATALU

Av. Diagonal 508-510. T.: 936243127.
Ana de día
16.00 20.15 22.10
Cold War VO
18.05
El Ángel VO
22.00
La sociedad literaria... VO 15.50 18.05
Lazzaro Feliz VO
15.50 18.05 19.45 22.00
Una receta familiar VO
16.00 18.05 20.15 22.10

Plaça Salvador Seguí 1-9. T.: 933162780.
Bonnie i Clyde VOSC
Indestructible, el alma de la salsa
Lee Miller o el traspàs del mirall VOSC
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani VOSC

BOSQUE MULTICINES
Rambla de Prat 16. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.10
Cold War
20.10
Dogman
18.05
El Ángel
16.15
El cascanueces y los...
15.50
Fahrenheit 11/9
21.45
Ha nacido una estrella
22.00
Johnny English de...
18.05
La buena esposa
15.55
La sociedad literaria...
16.05
Millennium: Lo que no... 16.15
Pesadillas 2: La noche... 16.00
Smallfoot
18.05
Tu hijo
15.50
Una receta familiar
16.00

19.05 22.10
20.10 22.15
22.20
18.00 20.05

18.05 20.15
19.05 22.10
19.10 22.05

20.05 22.20

CINEMES GIRONA
Girona 175. T.: 902332211.
Bienvenida a... VO
El amor y la muerte...
El fotógrafo de...
La pell freda C

16.00 18.00
20.00
16.00
20.00

CINEMES MALDÀ
Pi 5. T.: 933019350.
Barbacana, la huella...
Book Club VO
El viaje de Nisha VO
La llibreria C
Los gigantes no existen
Oreina (Ciervo) VO

CC Glòries (Av. Diagonal 208). T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.10 19.00
El cascanueces y los...
15.45 17.55
El fotógrafo de...
16.00 19.00
Ha nacido una estrella
15.50 18.50
Hunter Killer
22.10
Infiltrado en el KKKlan
21.50
La noche de Halloween 22.20
Millennium: Lo que no... 16.05 19.05
Overlord
16.05 19.05
Smallfoot
15.45 17.50
Tu hijo
15.45 17.55

1
2
2

2
2

2

GRAN SARRIÀ MULTICI
Ronda General Mitre 38-44. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.00 19.00
Cold War
16.00 18.00
El amor y la muerte...
20.25
El árbol de la sangre
22.00
El fotógrafo de...
16.00 18.10
El mayor regalo
16.00 18.00
Ha nacido una estrella
17.45
La buena esposa
16.00 18.00
La sociedad literaria...
16.00 19.00
Lazzaro Feliz
16.05 19.05
Una receta familiar
16.00 22.15

2

2
2

2
2
2

MÉLIÈS

17.15
18.30
15.30
20.15
22.00
14.00

Villarroel 102. T.: 934510051.
Burning VO
21.30
Climax VO
20.20
Egon Schiele VO
18.20
El reverendo VO
16.00
La buena esposa VO
19.30
The Rider VO
22.00
Todos lo saben VO
16.00
Un día más con vida VO 18.00

CINESA DIAGONAL 3D
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T.: 902333231.
Bohemian Rhapsody
16.20 18.20
22.00
Bohemian Rhapsody VO 20.00
El cascanueces y los...
16.00 17.00
El fotógrafo de...
15.50 18.00
First Man
22.00
Ha nacido una estrella
16.15 19.15
Infiltrado en el KKKlan
16.15 19.00
Infiltrado en el KKKlan VO 22.00
La casa del...
16.00
La noche de Halloween 20.20 22.40
La sociedad literaria...
19.10
Pesadillas 2: La noche... 16.00 18.00
Smallfoot
17.00

GLÒRIES MULTICINES

19.10 21.20

18.10
20.20 22.40
22.00

PALAU BALAÑÁ MULTIC
Sant Antoni 43. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
16.00
21.45
El cascanueces y los...
15.55
El fotógrafo de...
16.00
Hunter Killer
18.55
Infiltrado en el KKKlan
18.55
La noche de Halloween 22.00
Millennium: Lo que no... 15.55
Overlord
16.00
Pesadillas 2: La noche... 16.05
Smallfoot C
16.05

19.00

17.55 1
19.00 2
21.50
21.45

18.55 2
19.00 2
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elona es retroba pels 50
dels germans Claret

ons de l’històric trio que es va dissoldre fa 24 anys

ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Bailèn,vaserdelesprimeresarebre
alumnes de fora, alguns dels quals
s’han quedat a la ciutat contribuint
a elevar el nivell musical del país.
“Quan aquest octubre hi vàrem
anar per començar a assajar, va ser
com viure un viatge en el temps. En
tocar la primera variació del moviment lent del Beethoven, en Lluís i
jo ens vàrem mirar i va ser difícil
controlar l’emoció. Ens sentim una
mica Rolling Stones”, diu Gerard.
El trio, que va fer gires fins i tot
per Moscou i Leningrad –encara
existia l’URSS i ells hi anaven a tocar Xostakóvitx– va arribar a enregistrar quatre discos amb Harmonia Mundi: el primer, recorden,
amb Xostakóvitx i Ravel; el segon,
ambeltripleconcertdeBeethoveni
l’English Chamber dirigida per Edmond Colomer; el tercer, Mendelssohn, i el quart, Dvorák. 

nya, ‘10 points’

exàmens trimestrals alguns aspectes elementals que fan que un clàssic del repertori mereixi ser interpretat, ja que només l’excel·lència
justifica tornar al gran Petipa. Aspectes com l’expressió artística,
aquesta qualitat que fa que el públic s’oblidi de l’aspecte circense
d’una pirouette –deu punts! ten
points! dix points!– i s’emocioni
amb el ballet per si mateix. Per a la
qual cosa l’elegància del conjunt
sempre ha de prevaldre.
A la direcció artística, Elías García i Larissa Leznina van buscar la
personalitat pròpia en una tasca
d’investigació sobre el folklore que
hauriainspiratPetipa:desdelajota
aragonesa fins a un tablao flamenc
–ficat amb calçador, però amb bailaoras i tocaores genuïns, gràcies–,
cosa que vorejava el batibull i evocava més un parc temàtic (ventall
gegant i decorats de vila manxega
inclosos) que no pas l’aire espanyol
que imaginava Petipa. Un producte, en fi, amb bona sortida comercial a l’estranger. No en va anirà ara
a l’Òpera de Seül. FCB... FlamencoCervantes-Barcelona. Ànims!

Liceu.
orgir als vuica de Barcer durant més
ara avui dirií va passar el

esvariacions
l’elenc mass i tot fa gala
nització en
Aprofita tot
un dels seus
mailasevasoana Rebecca
exultant Kiu partenaire,
estrella conebin, ballarí
wedish Ballet
Ibstage) que
finalambels
blidar algun
principi.
, que no són
l’eufòria gee el director
orribes, acaabte elevant
a ballarina
encara resgara. I molt

PaulLewis

JORGE DE PERSIA

JosepPons,perexemple,oesvainiciarl’IgnasiCambra.Ihivaestarassajant el mateix Sviatoslav Richter
per tocar al Palau”. Allò va servir
d’inspiració per fundar el Trio de
Barcelona mentre es tirava endavantel CursInternacionaldeMúsica de Vic. L’aportació d’aquell mític
trio, que va estar en actiu 13 o 14
anys, no és poca cosa.
“El fet que fóssim un trio afavoria
que alumnes nostres muntessin els
seus grups de cambra”, diu Attenelle. “En aquella època els conservatoris no funcionaven gaire bé, hi havia molt per fer i nosaltres érem una
alternativa –afegeix Gerard Claret–. Érem una cosa diferent; per
primer cop hi havia professors en
actiu. Fins aleshores el professorat
era gent que ensenyava; vàrem
obrir aquesta porta”. Aquesta escola, encara al carrer Mallorca amb

atge en el
a l’Escola
arcelona
tim una
ones”

Correcte,
formal
Lloc i data: Palau 100 Piano
Palau de la Música (8/XI/18)

hir amb el pianista Albert Attenelle, que manté activa l’Escola de Música de Barcelona

’excepcional
Claret, a qui
departament
ós New Ene Boston, on
s anys, sense

CRÍTICA DE CLÀSSICA

JOSEP GUINDO

Rebecca Storani com a Kitri

honrat s’ha de sentir el Centre Cultural Terrassa d’haver ofert les seves instal·lacions com a residència
d’aquesta incipient companyia que
l’ha incorporada a la 35a Temporada de Dansa BBVA.
Amb tot, queden per a posteriors

Recital del reconegut pianista
britànic Paul Lewis, que ens visita amb freqüència. Aquest
cop ha vingut en substitució del
seu col·lega Murray Perahia,
que va cancel·lar l’actuació. Va
proposar un programa interessant des del punt de vista de
vectors que alimenten la història, amb Haydn com a referència i la seqüència BeethovenBrahms, per bé que sense obres
d’una gran envergadura, tret de
les dues sonates de Haydn en
do menor i en mi bemoll major.
Va obrir el programa amb les
Set fantasies op. 116 de Brahms,
de l’última etapa de la vida del
compositor, unes obres que
destil·len síntesi en molts dels
passatges inconfusibles del
gran mestre, dins una producció en què Haydn és referència
emblemàtica, com també –en
aquest cas com a preocupació–
ho va ser Beethoven. La segona
part va començar amb Sis bagatel·les op. 33 d’aquest, en una
època d’influència del gran
mestre Haydn.
Com a proposta, insisteixo,
és interessant, però com a resoluciócrecqueésnecessariassenyalar que són estils pianístics
completament diferents, que
entotcasenHaydniBeethoven
mostren l’època del desenvolupament del fortepiano, mentre que Brahms ja disposava
d’un instrument més pròxim a
l’actual, per bé que més càlid en
sonoritat. Així, les densitats
brahmsianes no van quedar tan
evidents en una versió que
–com en les interpretacions de
Lewisdelarestadelprograma–
va ser molt correcta, per bé que
superficial en caràcter. Probablement per la substitució que
comentem o per una altra raó,
en tot el concert el pianista va
fer ser servir una partitura de
cada obra que seguia a través
d’un iPad poc visible per a la
majoria de la sala. El que va
quedar clar, però, és que Paul
Lewis,queelsúltimsanyshavia
donat mostres d’excel·lents
versions de Schubert –que,
com sabem, és una pedra de toc
en el repertori–, en aquests casos es va mostrar en una línia de
superfície. Només la brillantor
del Finale de la Sonata en mi
bemoll major que va tancar el
programa, obra amb esclats de
profunditat en l’Adagio, ens va
deixar veure un intèrpret compromèsificatenelcaràcter.Les
Bagatel·les de Beethoven, que
necessitenunafacilitatiunperfil juganer, van tenir una versió
amb contrastos variats, tot i que
aquí la influència de Haydn és
més literal que no pas conceptual pel que fa a la forma.
Un recital, doncs, que va deixar el públic amb un somriure,
que va agradar, però que es va
quedar en la formalitat –un risc
d’aquestes substitucions–, sense aportar gran cosa.
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La nit de les roselles vermelles
MAITE CRUZ

Cinc age
amb mot
als «punt
calents»
de Badal
EL PERIÓDICO
BADALONA

33 Els ambaixadors d’Alemanya i França, Wolfgang Dold (dreta) i Yves Saint-Geours, durant l’acte celebrat aquest diumenge al Palau.

E

l fang, el gas clorhídric,
les càrregues amb baioneta calada, les nits il·luminades pel foc abrusador
dels obusos... El món ja no va tornar a ser el mateix després de la primera guerra mundial, una apocalipsi industrialitzada que va implicar el final de la innocència per
sempre més. «Never such innocence
again», va escriure el poeta Philip
Larkin molts anys després. Per fortuna, els camps de batalla quedaven ben lluny d’aquí, però Barcelona va viure tan intensament la conflagració des de la rereguarda que
potser per això va voler tancar, diumenge a la nit, les celebracions pel
centenari de l’armistici amb un
concert simbòlic i emotiu al Palau
de la Música.
Organitzat pels seus respectius
consolats, van assistir a l’esdeveniment els ambaixadors d’Alemanya i
França, Wolfgang Dold i Yves SaintGeours, amb el bellíssim recinte
modernista atapeït fins al galliner i
algunes cares conegudes com la delegada del Govern, Teresa Cunillera;
l’exregidor Xavier Trias, i el conseller i alcaldable Ernest Maragall.
També molts empresaris.
Va ser un espectacle d’una hora
i mitja en què alumnes destacats
del Conservatori del Liceu van interpretar peces seleccionades que
es van compondre durant el període 1914-1918 i els autors de les

quals es van veure afectats d’alguna manera per l’esclat de la gran
guerra. Claude Debussy, Richard
Strauss, Gustav Mahler, Maurice
Ravel i, per descomptat, Enric Granados: el compositor de la suite i
òpera Goyescas travessava el canal
de la Mànega a bord del vapor Sussex quan un submarí alemany el va
torpedinar al confondre’l amb un
vaixell minador.

Retard en el pont aeri
L’acte va començar tard per culpa
d’un retard en el pont aeri, però ho
va fer bé, amb un parlament molt
europeista, un mà a mà entre els
dos ambaixadors en què se’ls va notar la complicitat. Els diplomàtics
es van intercanviar els papers, i
mentre el francès va citar un autor
alemany (Erich Maria Remarque, Sin
novedad en el frente), el seu homòleg
li va correspondre el gest introduint en el seu discurs un fragment
d’El foc, d’Henri Barbusse.
Especialment emotiva va ser la
lectura d’unes línies de la carta d’un
soldat francès a la seva mare des del
front que mai va arribar al seu destí,
censurada per l’Exèrcit perquè no
s’escampés la desmoralització: «Dia i
nit és un diluvi de ferro i acer que
s’abat damunt nostre. Ens llancem a
terra com bèsties acorralades. ¿Com
és que no he mort ja cent vegades?
Vull sortir d’aquí, vull viure».

Barcelona va tancar la
celebració de l’armistici
amb un concert al
Palau de la Música
Van presidir l’acte
els ambaixadors de
França i Alemanya amb
un discurs europeista
La ciutat va viure una
fase d’esplendor en
la guerra gràcies a
una neutralitat rendible
Mentre el fang i la metralla cobrien les trinxeres del Somme, aquí es
vivia el conflicte d’una manera molt
diferent, i fins i tot es podria dir que
la ciutat va viure un moment d’esplendor (per a uns quants, és clar).
Diguem que va ser una neutralitat
molt rendible. Aprofitada l’aturada
forçosa dels tallers europeus, el tèxtil va guanyar fortunes elaborant
mantes i uniformes, mentre nombroses indústries civils es van reconvertir al material bèl·lic, com la de
Josep Albert Barret Moner, que va

morir abatut a trets el 8 de gener de
1918 –18 trets, entre els carrers d’Urgell i Còrsega– perquè la seva fàbrica
estava produint espoletes d’artilleria
per a l’Exèrcit francès. Es va culpar
els sindicalistes, però van ser els serveis secrets alemanys els qui van
moure els fils.
En realitat, Barcelona s’havia
convertit en un niu d’espies pel port
i la seva proximitat amb la frontera.
Diuen que l’espionatge alemany va
aconseguir col·locar una dona en cada un dels principals hotels de la
ciutat que s’encarregava de vigilar,
sense aixecar sospites, les entrades i
sortides de viatgers que semblaven
importants. Aquells dies van ser una
bullícia de vedets al Mata Hari, submarins que atracaven a Badalona,
disputes entre aliadòfils i germanòfils, timbes de cartes i nits de
gresca al mític Edén Concert, que
ara és un pàrquing. Un escenari de
pel·lícula.
El concert va acabar amb l’Himne
europeu de la Novena simfonia de
Beethoven, una oportuna advertència contra els cants de sirena del nacionalisme. Com va subratllar l’ambaixador alemany, som hereus de
generacions d’europeus que no van
tenir la immensa fortuna de viure
un període tan prolongat de pau.
No hauríem d’oblidar que les roselles vermelles que van tornar a florir sobre el fang dels camps de Flandes ho van fer sobre els morts. H

El Govern socialist
na ha impulsat un
ganitzatiu en la G
na que consisteix a
els recursos als «pu
L’alcalde, Àlex Pas
pugna amb Xavier G
(PP) per liderar la l
l’incivisme, va expl
l’augment de l’acti
va obliga a «posar
l’incívic i el petit d
per això ha creat un
toritzada que pat
llocs més conflict
unitat estarà form
agents que es desp
pre junts per ga
«presència més gra
i agilitat» en la reso
flictes, informa AC
El govern loca
anunciar que està
instal·lació de càm
gilància a la via p
el projecte encara
pient perquè ni s’h
gat ni hi ha autor
Comissió de Vide
Tampoc hi ha «ga
com i quan es pug
zar. Pastor va quali

L’ajuntament ta
estudia la insta
de càmeres al c

ma remodelació d
Urbana de Badalon
portant» en el mod
tat de la ciutat. L’al
gurar que la gestió
govern municipal n
va fer una crida a
«passi a l’acció», a
sència al carrer i po
en els petits confl
pública.

REORGANITZACIÓ / Pe
anunciar la posada
dos projectes, Dian
primer consisteix
nització dels recur
existents per augm
trullatge amb la un
zada orientada a c
«punts calents», un
de vigilància dels
bulants i una uni
gació de la petita de
Aquests canvis s
manera immedia
que els que preveu
Horus, tot i que tam
anunciats, tenen m
da la seva aplicaci
municipal preté
càmeres de seguret
blica i càmeres su
uniformes dels age

0120023405

679 7 777
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