Recull de
Premsa

recibe el órgano. Sabía que el corazón tenía que llegar al cuerpo de la
mujer en la última página, y tenía
que seguirlo hasta entonces», asegura Kerangal, que se ha dejado llevar
«por la cadena de persona que hace
posible el proceso». «En parte, la novela ha sido una forma de metabolizar la muerte de gente cercana»,
añade.
También insiste
en su condi18 Marzo,
2015
ción de canto. «Toda la novela es un
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revela. Un cuerpo vacío que debe re- desprivatización del cuerpo no es alcomponerse para que su familia
pue- 45000
go tan habitual. Y vemos ese gesto
E.G.M.:
da velarlo como se acostumbra.
como algo increíble y en cierto senti«España es un país puntero
en lo do CULTURA
como una especie de locura. Por41%
SECCIÓN:
que a trasplantes se refiere, pero que, ¿qué hay más privado que el
Francia no. En Francia aún estamos cuerpo de tu hijo, de tu marido, de tu
muy atrasados en ese sentido. La padre? Mi libro puede considerarse

CLÁSICA CRÍTICA

AL SERVICIO ABSOLUTO DE LA MÚSICA
PALAU 100
Intérprete: Grigory Sokolov, piano.
Obras de Juan Sebastián Bach,
Beethoven y Schubert. / Escenario:
Palau de la Música Catalana. / Fecha:
11 de marzo .
Calificación #####

JOSÉ LUIS VIDAL BARCELONA
Hace poco más de un mes dábamos cuenta en estas páginas del
recital de piano de Sir András
Schiff y de su elección de un
Bechstein de aterciopelado sonido para tocar. Ahora no ha faltado a su cita anual con el Palau
otro gigante del piano, Grigory
Sokolov, quien toca un poderoso
Steinway cuya mecánica interna
examina con minuciosidad antes
de sentarse a tocar. Intérpretes
tan diferentes y ambos tan eleva-

dos muestran pareja atención,
pues, por las bases del arte, la artesanía misma. Y quizá eso confiere rigor parecido a sus tan diferentes interpretaciones.
Sokolov se mostró otra vez como una individualidad genial al
servicio más absoluto de la música y con una concentración absoluta en ella que, de alguna manera, consigue del público un grado
de atención casi tan absoluto. Se
ayuda para ello dejándolo en algo
más que la semipenumbra habitual de la sala de conciertos e incluso que la penumbra que exigen cada vez más los intérpretes;
nos deja casi en la oscuridad, de
manera que todo se concentra en
el piano del escenario, del que
viene, más que una luz, una, esta
sí, semipenumbra. Ahora bien,
cuando escuchamos nos parece
que de ahí viene una especial claridad, la de la insobornable ver-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dad interpretativa. A mayor impasibilidad gestual del intérprete
–y nadie supera a Sokolov en este aspecto–, mayor intensidad y
riqueza de matices de la interpretación, mayor la paleta de soni-

SOKOLOV LOGRA
UNA ESPECIAL
CLARIDAD, LA DE
LA INSOBORNABLE
VERDAD
INTERPRETATIVA
dos, mayor la fascinación que
produce su toque personalísimo y
que nunca cede a la tentación del
virtuosismo por el virtuosismo.
Un ejemplo soberbio de ello fue
su interpretación del Bach que
abría concierto, la Partita nº 1 en
Si bemol mayor, quizá lo mejor

de un recital en lo que todo fue
buenísimo.
Sokolov no interpreta Bach al
piano de manera vergozante, como excusándose de no utilizar un
clave; al contrario, sabe extraer
todas las posibilidades del
Steinway, eso sí, sometiéndolo a
un control casi mágico, a una pureza estilística servida por una
pasmosa regulación del toque
que hace sutilmente diferentes,
por ejemplo, un picado de un picado-staccato, por supuesto de
un staccato; que realiza con expresividad raras veces escuchada
algo tan importante en Bach como la resolución de las figuras de
adorno, de las apoyaturas, los
mordientes, los medidos trinos.
Su Beethoven, a continuación, la
Sonata nº 7 en Re mayor, op. 10,
nº 3 fue, somos conscientes de la
tautología, lo más beethoveniano
que se puede escuchar.

cuerpo de Simon «no deja de flotar».
«La sensación es la de que Simon está en una especie de limbo, que es
ese mar en el que se sumerge al principio de la novela, y que acaba devorándolo todo», sentencia la escritora,
que toma como punto de partida una
frase de Chéjov (aquella que dice:
«Debemos enterrar a los muertos y
reparar a los vivos») para dar título a
tan intensa gesta.

Sokolov profundizó en su Presto inicial en el contraste entre los
dos temas, enérgico y sólido el
primero, inquietamente ágil el segundo, igual que dio el punto justo al Menuetto del tercer movimiento, claro, casi ingenuo, como
un Ländler. Pero en donde sobrecogió fue en su versión del corazón de esa sonata, el segundo
movimiento Largo e mesto: interrogaciones ansiosas, dolientes
respuestas fueron tan profundamente servidas por el intérprete
que por momentos nos sentíamos
trasladados al mundo del arioso
dolente de la penúltima sonata de
Beethoven, quizá porque Sokolov
sabe que en ésta juvenil está el
germen de aquélla. La segunda
parte, consagrada toda ella a
Schubert, con la póstuma Sonata
en La menor, op. 147 y Seis momentos musicales, op. 94, llevaron al público al más sincero entusiasmo, el conseguido con la
ausencia más absoluta de efectismo, entusiasmo que se transformó en delirio a medida que Sokolov fue regalando uno tras tro incontables, generosos bises.
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Finntroll

Música Maria Canals

Grup de ‘metal’, folk i
música tradicional
finlandesa a l’Apolo,
a les 20.30 h

Primera prova
eliminatòria del
concurs al Palau de la
Música, a les 10 h

BADALONA

BARCELONA

Javier Carnicer i Carlos
Zanón. Torna a l’Espai
Betúlia de Badalona L’hora de la poesia, un seguit
d’activitats relacionades
amb diverses propostes
poètiques. Les activitats,
que s’agrupen sota el lema “El pas del temps”, es
faran del 10 de març al 10
de juny del 2015. Avui es
farà un recital de Javier
Carnicer i Carlos Zanón.

Curtmetratges d’Andrés Duque. Tindrà lloc
al claustre de l’Arts Santa
Mònica dins el cicle Hamaca. Després dels visionats, tindrà lloc una conversa amb Andrés Duque.
Uns dels treballs més destacats són Life Between
Words i Not in Fixed Reality.

19.00 PROJECCIÓ

19.30 RECITAL

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘La bèstia i el sobirà’. A
càrrec dels comissaris
Hans D. Christ, Iris Dressler, Paul B. Preciado i Valentín Roma, i també de
Bartomeu Marí, director
del Macba. Aquesta exposició explora com les
pràctiques artístiques
contemporànies qüestionen i desfan la definició
occidental i metafísica de
la sobirania política a través d’obres dels artistes
internacionals més rellevants dels últims quinze
anys. El dibuix, la pintura, la instal·lació, la investigació artística, la fotografia, el vídeo i la performance posen en qüestió
els llocs que fins ara han
estat entesos com a seus
de la sobirania: allò sagrat, l’estat nació, les institucions modernes, la
masculinitat, allò humà o
l’autonomia individual. Al
Macba.

El característic saxofonista transalpí Ricardo Luppi ■ ARXIU

Un còctel musical a Jamboree
BARCELONA
20.00
CONCERT

Més enllà de la Mediterrània i el
temperament del sud d’Europa,
Itàlia i Catalunya poden compartir
la inquietud per conrear la creació
musical des de la llibertat i l’atreviment. Aquesta ha estat una de les
motivacions principals que han
propiciat la reunió entre el saxofonista transalpí Ricardo Luppi i
tres dels músics catalans més agosarats en matèria jazzística com

són David Mengual, Marco Mezquida i Oriol Roca.
Luppi és un dels exponents més
destacats de l’escena jazzística italiana a l’hora d’explorar el llenguatge musical des de la centralitat fins als extrems. Des de Wayne
Shorter fins a Marshall Allan,
membre de la Sun Ra Arkestra
amb qui ha col·laborat, poden considerar-se dos clars referents del
seu propi estil. Una manera de fer
que, integrada en aquest quartet,
és nova i es podria dir que es trac-

ta d’una proposta arriscada: no té
més opció que créixer fins a desafiar els límits insospitats. Pel talent i la delicadesa musical de cada
membre d’aquest quartet, tot
sembla indicar que serà un concert per gaudir, viatjar al ritme de
la música i de forma molt acollidora i íntima, com ha estat sempre al
Jamboree, procliu a fer sentir els
seus clients com a casa. El concert
de jazz tindrà lloc al Jamboree, a
les 20 hores.
REDACCIÓ

BARCELONA

11.00 PROJECCIÓ
‘Shadowland’. Aquest
curtmetratge en 3D de
l’artista japonès Kazuhiro
Goshima neix de la combinació del que anomenem “animació trobada” i
una tècnica estereoscòpica innovadora. Una nit rere l’altra, incomptables
vehicles recorren les metròpolis del món i els seus
fars produeixen ombres
fugaces i mòbils en les
múltiples superfícies
d’aquestes grans ciutats.
Les ombres es projecten
incansables al mur d’un
edifici i d’aquesta manera
es crea una imatge transitòria del que transpira un
instant de la vida de la
ciutat. El curtmetratge ha
rebut el premi honorífic
de l’Ars Electrònica de
Linz (2014). Tindrà lloc al
CCCB.

‘Entrena la teva
memòria’. Gairebé tots
ens hem apuntat alguna
vegada al gimnàs amb
l’esperança de sentir-nos
més àgils. Però, en canvi,
molt poca gent fa treballar la memòria i, encara
menys, la sap tenir en bona forma, plantejant-li
reptes per tenir-la activa.
L’autora del llibre és Cristina Vidal i la presentació
es durà a terme a la Sala
d’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés de Portal de l’Àngel.

BARCELONA

19.30 CONCERT
Concert de Sant Jordi.
La Coral Sant Jordi torna
a l’Auditori de Barcelona,
a la sala dedicada al fundador del cor, Oriol Martorell, per celebrar-hi el
seu tradicional concert de
Sant Jordi. Aquest és el
concert més emblemàtic
d’aquesta formació, que
va néixer l’any 1947 i que,
amb els anys, s’ha convertit en una de les corals de
referència del nostre país.

BARCELONA

22.00 CONCERT

El trio de rock&roll The Subways ■ ARXIU

Ramon Tremosa, a Gràcia ■ JOSEP LOSADA

The Subways, amb força a
Bikini

Raons per ser
independentista

BARCELONA

BARCELONA

El grup de rock anglès conegut entre altres coses
pel fet que s’entrega molt en els seus concerts, actuarà a Bikini, i l’acompanyaran Dune Rats.

El polític Ramon Tremosa presenta el llibre 100
motius per ser independentista (Cossetània), de
Roger Buch. Llibreria Ona (Gran de Gràcia, 217).

20.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 PRESENTACIÓ

Night&Day. El grup de
música de soul, R&B,
funk i black music format
per Nuria Rivas (veu), Lino Votano (saxo), Humberto Carrero (trompeta),
Joan Farré (bateria), José
Antequera (baix) Xavi
Abad (guitarra) i Jordi
Tomsen (guitarra) actuarà al Harlem Jazz Club.
Proposen un viatge a través de les dècades daurades dels seixanta i dels setanta. El repertori que
presenta està format per
grans clàssics de la música soul, des de temes
d’Aretha Franklin, Etta
James, Buddi Miles i Tina
Turner, fins a d’altres
d’estil més rythm&blues
o funk.
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GIRONA

BARCELONA

Andrea Motis & Joan
Chamorro amb l’ONCA.
Arriben al Festival Strenes amb una nova proposta de jazz i cordes. La revelació del jazz català pujarà a l’escenari acompanyada de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra,
una de les orquestres més
prestigioses del món. Un
nou projecte que s’estrena per primera vegada a
Catalunya i en el qual s’interpretaran peces del
swing, la bossa nova i
clàssics del jazz com són
Sophisticated lady, de
Duke Ellington; Crazy he
calls me, de Johnny
Green, o Love me or leave
me, de Walter Donaldson.
Tindrà lloc a l’Auditori de
Girona.

왘 21:30h

21.00 CONCERT

GIRONA

20.00 CONCERT
Tres per tres: del classicisme al segle XX. El
Conservatori de Música
Isaac Albéniz, de la Diputació de Girona, farà un
concert a l’Auditori Vilader de la Casa de Cultura
de Girona. L’acte inclourà
l’actuació del trio de canyes Lignum, format pels
alumnes del conservatori
Magda Peralta, clarinet;
Eloi Enrique, oboè, i Clara
Canimas, fagot. Interpretaran obres de W.A. Mozart, J. Ibert, L.v. Beethoven.

TARRAGONA

20.00 PRESENTACIÓ
‘100 jocs de
màgia’. A la llibreria La
Capona, de Tarragona, es
durà a terme la presentació del llibre del Mag Gerard.

L’acudit

<<

<<

‘Tristan und Isolde’

‘Cremeu Barcelona’

Drama musical al Liceu
a les 19 h, llegenda de
Gottfried von
Strassburg

L’autor, Guillem Martí,
serà a la Casa del
Llibre de Rambla
Catalunya a les 19 h
23.00. I diumenge 22 de març, a
les 20.00: Àlex Clavero a MiMadreEs TrendingTopic.

TEATRE

La Sonora de Gràcia,
Riera de Sant Miquel, 59. Speak
Up!! (teatre comèdia amb Neus
Grifell).

왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Gossos
salvatges, de Raquel Reyes, dissabtes de març, 18.00. Tots s’enamoren, de la Cia. Tips, dissabtes 21 i 28 de març, 21.30, i diumenges 22 i 29 de març, 18.00.
Assaig obert, de Sergi Manel
Alonso, amb la Cia. 11 de novembre i Porta 4, diumenges de
març, 20.30. Carrusel, de Dinámica Teatral, diumenge 22 de
març, 12.00.

왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Estrena. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges,
17.00.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Romea,

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: dissabtes, 20.15,
i diumenges, 17.45. Orgasmos, la
comedia. Horaris: dijous, 20.30;
divendres, 22.00; dissabtes,
18.00 i 22.00, i diumenges,
19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Únic concert de Rameau i la música barroca a França, dissabte 21. Únic concert de
baixó i clave a l’entorn de la Barcelona del s. XVIII, diumenge 22.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia interpretat
per Eduard Buch, Jacob Torres,
Mercè Martínez, Miriam Tortosa
i Martina Tressera. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00, i diumenge, 17.30. I David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Smiley dirgit per Guillem Clua i interpretat
per Ruben de Eguía i Albert Triola. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
20.30; i diumenges, 18.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Beth Rodergas i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el divendres

XAVI TORRENT

Eduard Farelo i Aina Clotet ■ TEATRE LLIURE

El teatre com a teràpia a
l’obra ‘Joc de miralls’
BARCELONA TEATRE

Cinc persones participen en unes classes de teatre
en un centre cívic buscant alguna cosa que doni
sentit a les seves vides. Aquest és l’argument de Joc
de miralls, l’obra d’Annie Baker que s’està representant al Teatre Lliure de Montjuïc.

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. La fórmula de la felicitat,
una comèdia psicoterapèutica,
d’Anna Maria Ricart dirigida per
Mireia Trias i interpretada per
Tilda Espluga, Guillem Gefaell,
Cristina Noguer, Mireia Estrany i
Xavier Torra. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Els ocells, de
Madó Fàtima. Horaris: diumenges 22 i 29, 12.00.
왘 Sala

20 de març Visto lo visto, a les
23.30. I els dissabtes, a les
23.30, Las noches del Club de la
Comedia.

Dies 21 i 22 de març, performance sociodélica amb Ignacio Galilea + Susana Goulart, dissabte,
21.00, i diumenge, 20.00.

왘 Goya,

왘 La

Joaquim Costa, 68. Fins
al 6 d’abril, Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos,
direcció Darío Facal; amb Carme
Conesa, Edu Soto, Iria del Río,
Lucía Díez, Mariano Estudillo i
Lola Manzano. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 20 de març, Miguel
Noguera a Ultrashow, a les
23.30. I el dissabte 21 de març,
Miguel Lago a Soy un miserable,
a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Siegfried
de Richard Wagner. Dies 13, 15,
17, 19, 21 i 23 de març.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Les aventures d’Aladí. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
Adults: Un muerto muy vivo. Horaris: dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Fins al 22 de març. Toni Albà
i Fermí Fernandes presenten
Histèria Sagrada. Horaris: de dijous a dissabtes, 21.00, i diumenges, 18.30. Infantil: del 21
de març al 3 d’abril, la Cia. Lazzibags presenta el musical Pippi
Langstrump. Horaris: dissabtes,
18.00, i diumenges, 12.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Dies 19 i 20 de març,
Guerrilla: electronic session,
amb El Conde de Torrefiel, 21.00.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Hospital, 51. A partir
del 19 de març, Els veïns de dalt,
de Cesc Gay amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30 (dia 24 de març,
no hi ha funció), dissabtes,
18.00 i 21.00, diumenges, 18.00.
I en doble programació: OFF Romea: Del 27 de març al 24 d’abril
Waikiki Honolulu, dramatúrgia i
direcció de Paul Berrondo amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Horaris: divendres, 22.30, dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.00.

Puntual, Allada Vermell, 15.
Patufet, de la companyia La Puntual. Una versió sorprenent del
conegut conte popular. Per a
majors de 18 mesos. Horaris: divendres, 18.00, dissabtes, 12.00
i 18.00 i diumenges, 12.00 i
17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Acorar, Sala Brossa,
fins al 22 de març. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Selecció, Sala
Fregoli, del 18 de març al 5
d’abril. Horaris: de dimecres a
dissabte, 20.00, i diumenges,
18.30. Dimarts màgic amb Woody Aragon, dimarts 17 de març,
20.30. Festival Alcools: Feliu Formosa, a la Sala Palau i Fabre. 19 i
20 de març, dijous i divendres,
21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 29 de març, Petits monstres, de Marilia Samper, amb Vanessa Segura, Marta Aran / Mireia Piferrer, David Vert / Jordi
Andújar. Horaris: de dimarts a
dijous, 20.30; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00. En doble programació; L’OFF Lavillarroel, fins
al 24 de març La pols, dramatúrgia i direcció Llàtzer García, amb
Marta Aran, Laura López i Guillem Motos. Horaris: dimarts i dimecres, 22.15. Els divendres, a
les 23.00: Mònica Pérez i Jordi
Rios, a 1000 Merdes de gags. El
dissabte 21 de març, Raúl Pérez
a Amor a primera risa, a les

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 29 de
març, L’efecte, de Lucy Prebble.
Sixto Paz Produccions. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.30, i
diumenges, 18.00. Aquest espectacle funciona amb taquilla
inversa: l’espectador decideix el
preu després de veure la funció.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Yo maté a mi hija (una historia
real), de Carmen Domingo, dir.
Pep Molina. Fins al 12 d’abril. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.30. I Luis
Pardo, a Paranoid, fins al 29 de
març. Horaris: divendres i dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.30 (dia 22, no hi ha funció).
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Del
19 al 22 de març, funcions del
nou espectacle familiar de l’Estaquirot Teatre En Jan Totlifan. A
partir de 2 anys. Dissabtes,
17.30, i diumenges, 12.00 i 17.30.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Dijous i divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. Leo Harlem i Dani Delacamara. Única setmana del 19 al
22 de març. Horaris: dijous i divendres, 21.00; dissabte, 19.00 i
21.30; i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La pasión de Shirley.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. 3, 2, 1,
Impro, divendres a les 23.00. Detectives Martínez, dissabtes,
23.00. 50 sombras de Andreu,
diumenges, 20.30. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El reportaje, de Santiago
Varela, dir. Hugo Urquijo. Del 16
al 18 de març.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Joc de
miralls, d’Annie Baker, dir. Juan
Carlos Martel. Prorrogat fins al
22 de març. El testamento de
María, de Colm Tóibín, dir. Agustí Villaronga. Fins al 22 de març.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tuppersex. Horaris: dijous i divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: The Big van
Theory, 21.00. Sala Xavier Fàbregas: monòlegs, màgia, teatre.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Cloaca, de Maria Goos, dir. Òscar
Molina. De dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00, en català. Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical anys 80. Dimarts
i dimecres, 20.30. Titelles fins al
29 de març Carbassa Titerearte.
Diumenge, 12.00.

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: de l’11 al
29 de març, Jorge Yamam-TeatrodeCerca presenta Camargate.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Programació infantil: del 7 al 22 de
març, Teatre Animal presenta
Com a gat i gos. Horaris: dissabtes, 18.00 i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. A la burgesa, del 5 al
29 de març interpreta per Albert
Mora, Laia Pirò i Josep Ferré al
piano. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30. I La voix humaine, del 13 al 29 de març amb la
soprano i atriu, Uma Ysamat i
Emili Brugalla, al piano. Horaris:
divendres, dissabtes i diumenges, 18.00.
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CRiTICA DE MOSIC~, CI.,i~SSICA

Un treball en marxa
ci6 ds local iambresultats per ser
la primera vegada afalagadors.
3ordi Savall va disposar de dos
Mateu de Baeh
cantants excel-lents, Dfirmtiller,
Int6rprets: CorInfantil Antics
excepcional tenor corn a Evangede la Uni6, La Capella Reial de
lista, iunbonbarlton (Winckhler).
Catalunya, Le Concert des NaEls altres dos baritons (Stephan
tions, i JSrgDtirmfilleri Matthias McLeod i Matthew Brook) que
Winckhler coma solistes
van assumir diferents papers, tamLlocidam:Palau de la Mflsica
b6 van fer una versi6 de primer niCatalana (~S /III/2m5)
veil, arab el tenor Thomas
Hobbs,i
compartint llorers ambel cot infantil que dirigeix Josep Vila i JoJORGE
DEPERSIA
ver (quina precisi6 en l’afinaci6,
La Passi6 segons sant Mateu de expressi6 equilibrada i timbre que
Bach6s una de les rites musicals va posar color al grup coral a O
d’Occident,i potser per aix6, tot i Mensch).
no requerir de virtuosos, si que
Enrealitat gaireb6tots els corals
exigeix int6rprets queen com- van ser molt efieaqos en expressi6
prenguin el car~cter i ho pugxlin -rant tom en les manifestations
expressar. Tasca complexa doncs intempestives, incisives, dramhper a un escenari de primeresrigu- fiques- amb bona feina vocal i
res comel del Palau de la Mflsica. d’integTaci6,una tasca que va assuNos6 per qu6 en aquest pals estem mir LlulsVilamaj6. L’obra va mantan allunyats dela pr/~cticabachia- tenir en aquest hmbit una bona
naihem d’importar sempre. Enca- pres6ncia, encara que la primera
dorrli Sawall - Passidsegonssant

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ms de les solistes femenines (no
entencel casting), i un treball desigual del contratenor Engeltjes
que, a la segonapart, va brodar en
canvi les ~ries, guanyant en seg~retat i convicci6 per culminar
ambqualitat en el Erbarmedich,
feliqment acompanyatdel concertino Kraemer.
En l’apartat instrumental -molt
b~ el continu- les coses van funcionar, sib6 la corda altava sonar desigual per moments.En general la
versi6 orquestral vaser solvent, tot
i que amb escassa convicci6 en
contrastos i expressi6. La seqfibnciade l’obravamostrar alguns desajustos en la continff/tat icarbncies
expressives atesa la necessitat d,e
despla~aments dels solistes. Es
una mflsica que s’ha d’assumir interiorment, gaireb~ al margede la
partitura, i tret delbon dramatisme de l’Evangelista pocs hi van
contribuir, arab una sensaci6 que
la Passi6transcorria per6 no es feia
ambl’espectador. Una part de la
mfigia es va esvair tamb6per la
pressa dels aplaudimentsdels mils
operlstics al final dels corals, que
deixen de vegndes l’oient sense
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la seca,
la meca i...

BWV 244

ALBERT
VILLARÓ

Fa anys, quan La Caixa operava a
Andorra, tots els diumenges de
Rams ens obsequiava amb la representació a l’Auditori Nacional
de la Passió segons sant Mateu.
Era el mateix concert que la seva

17.03.15

fundació programava a Barcelona
uns dies després, durant la Setmana Santa. Per Ordino hi van desfilar llavors les millors produccions
de l’època: Masaaki Suzuki i el
Bach Collegium Japan, Harry
Christophers i The Sixteen, i l’extraordinària versió –radical, pura i
intensa– de Sigiswald Kuijken i La
Petite Bande. Tot això s’ha acabat.
Vivim temps confusos, propicis
per a la introspecció i a la penitència. Digueu-ne crisi, si voleu. D’incredulitat, d’incertesa i escepticis-

me, també. Però hem de poder recuperar, ni que sigui baixant a Barcelona, aquelles gairebé tres hores
d’immersió en la que probablement sigui una de les composicions musicals més sublims de la
història. El missatge de l’obra de
Bach és immortal i es renova i s’actualitza cada cop que s’interpreta:
ens parla de la compassió, de la
traïció, del fanatisme, de la pau, del
perdó. De la vida i de la mort. I de
l’esperança, sobretot. I ho fa amb
un llenguatge del segle XVIII que

C/Bonaventura Riberaygua, 39
Telèfon: 877 477 Fax: 863 800
Apartat de correus 2167, BP. 179
http//www.diariandorra.ad
diaridigital@diariandorra.ad

>> Té corda per a hores, és una xerraire de mena
Un cop al mes explica contes com a voluntària a la biblioteca comunal d’Ordino. Ara
com a iaia té el temps que no tenia quan treballava de funcionària de presons al país.

Agustina Closa
EXPLICADORA DE CONTES

“Ara donem als néts el temps
que ens va faltar per als fills”
CINTA AUDÍ

de

prop
onfessi’m la tècnica
per explicar un conte i deixar l’auditori
embadalit.
T’ha d’agradar i jo quan els explico sempre hi poso una mica de
sal, perquè així duren més! I com
els nens i la gent gran són la meva
debilitat, perquè els trobo els més
dèbils, m’agrada parlar amb ells.

C

N’haurà explicat un raig de contes, com a mare, com a àvia i ara
com a narradora...
Doncs he de dir que potser n’explico més ara com àvia, com a
mare no tenia gaire temps... (riu)
i els explicava més ràpid perquè
treballava i anava a corre-cuita.
Em diuen que els nens de la biblioteca d’Ordino la veuen com
si fos la seva àvia de veritat.
Ai, això sí! De fet, quan vam pen-

ens sona sorprenentment modern,
perquè toca el centre d’allò que ens
és essencial. Abans d’ahir, Jordi Savall va presentar al Palau de la Música la seva lectura de l’obra. S’ha
esperat als setanta-quatre anys i
tota una vida consagrada a la música, diu, per atrevir-se amb la Matthäus-Passion. I bé, què dir. No hi
ha paraules: una interpretació intensa, continguda, furiosa de vegades, d’un lirisme insòlit d’altres.
Sublim i emocionant: nova pell per
a la vella cerimònia.

sar el nom de l’activitat vaig proposar que es digués Els contes de
la iaia, perquè sóc iaia i jo n’estic
encantada! I quan acabo d’explicar-lo no et pensis que marxen de
pressa, es queden allà. Es crea un
ambient familiar i al final els dono un caramelet... dels de pinya
d’avet que no fan mal a ningú!
Potser alguns dels que vénen no
tenen l’àvia al país. Falta reivindicar la figura de la iaia?
Crec que sí, perquè aquí hi ha el
problema que és un país jove i els
avis o marxen o viuen fora. La figura de l’àvia s’ha de respectar.
Els meus fills, quan la meva mare
hi era, de vegades pensava que se
l’estimaven més que a mi! I jo
contenta, eh? I ara les àvies, com
que ja no treballem, pensem que
com que amb els fills no vam tenir el temps o la paciència que
s’ha de tenir, el donem als néts.

xin un pollastre i te’l dibuixen a
l’ast!
Abans de fer de iaia va ser funcionària de presons durant 22
anys. D’aquells anys també tindrà un feix d’històries...
Era una feina molt estressant,
amb molts problemes de tothom
i al seu moment fins i tot fèiem de
psicòlegs. Al final les persones
necessiten parlar i nosaltres ajudàvem els presos amb el que podíem. Però no explico gaires coses d’allò perquè moltes no són
agradables. A l’època era bastant
dur, no és com ara, que hi ha educadors, infermera, assistentes socials... abans pràcticament ho
fèiem tot nosaltres.
Va ser la primera dona dels cossos especials.
Sí, la credencial número 17. Vam
entrar dues dones juntes però
ella té un número per sobre.
Era complicat fer-se respectar
entre tants homes?
No. Si vols que et respectin, t’has
de fer respectar. I jo si he de fer
bromes, sóc la primera, però si és
una feina seriosa sóc disciplinada
i em faig respectar. Moltes vegades amb una mirada n’hi havia
prou. Tant amb companys com
amb detinguts, encara que n’entrés un que ja conegués, per mi
era un detingut. I el que crec que
és molt important que abans es
feia i ara no, tractar-los de vostè,
perquè ja poses distància.

Quin personatge dóna més joc?
Jo sempre intento buscar històries que tinguin animalets, perquè de vegades els nens no tenen
ocasió de veure’n, no saben ni
com són i els demanes que dibuiJEAN LUC HERBERT
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La gran explosió d’Els Catarres, el seu big bang partimolt actiu: han publicat tres discos d’estudi i un CD i
cular, va ser Jenifer, una cançó tan omnipresent
en el 29 DVD en directe, han acumulatO.J.D.:
unes quantes
cançons
PÁGINAS:
10253
seu moment que, per a un grup novell, semblava la
memorables en el seu repertori, han fet desenes de
TARIFA:
€
E.G.M.:
80000
condemna més clara per acabar sent un one-hit
won-3186concerts
arreu del país i, a sobre,
encara
troben temps
der, un fenomen d’un sol èxit enlluernador i sense reper pintar els discos un per un i convertir-los en peces
ÁREA:
697 CM²
- 65%mentre continuen regalant
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CULTURA
petició possible: una maledicció, en definitiva.
I resulta
úniques,
les cançons
per
que
no,
que
quatre
anys
després
el
grup
continua
viu
i
internet.
Els
Catarres
també
són
únics
i
irrepetibles.
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ai”

dre un munt. Però,
ha fet coses il·legals, ja
stema judicial que el
culpable...

r que ‘Jenifer’ els ho
at tot... però que tamser la seva creu?
rincipi ens va agafar
xats al ventre, i saectament que tot el
aixa. Però vam veuida que, als conent també se sabia
cançons.
Jordi Savall dirigint la ‘Passió segons sant Mateu’ al Palau de la Música, diumenge passat ■ LORENZO DI NOZZI

at sent un dels grups
ars del país...
nosaltres ha estat tot
essiu. Vam veure que
enia més gent als concada dia teníem més
a les xarxes socials...
a gent ens van conèiançó de l’estiu [Rock
da per TV3 l’any
ia temps que omplíem
estes majors.

s, Txarango, Oques
han tornat a ‘dignificar’
ts de festa major?
a nosaltres ja ho estaa barraques de Giroestes majors de Vic o
superable. A Barcelona mica més d’esnoté potser més la senl més important són
s, però muntar un
mb diners públics i
ratis per a tothom,
pobre com per al ric,
a sensacional.

n el cos, poques setns d’emprendre una
de concerts?
o tinc gaire temps de
Demà [avui] surt el
nc la sensació de no
s de plantejar-me res.
m amb l’autogestió:
rama el web i fa quaendes, en Jan fa el
encarrega de les xar, jo faig els números i
nda de productes al
ue abans podia arrin dues setmanes, ara
un dia i mig. ■

Amb peus de plom
Ja abans de començar el concert,
la sensació de viure tot un esdeveniment surava en
l’ambient,
Valèria
diumenge a la tarda, al Palau de la
Gaillard
Música Catalana:
Barcelona
veure el mestre
Savall dirigir per primer cop la Passió segons sant Mateu era un esquer de primer ordre que fins i tot
va atreure públic estranger. Al meu
costat, una parella d’austríacs estaven indignats perquè cinc minuts
abans de començar l’espectacle encara hi havia gent entrant: “Això a
Viena seria impensable!” A darrere,
uns nord-americans s’extasiaven
contemplant la sala modernista:
“Mare meva! Mira quin lloc!” La veritat és que feia goig: el recinte estava
ple a vessar d’un públic expectant i
ben disposat, dignificat per personalitats del món cultural, com ara
l’escriptor Jaume Cabré –melòman
confés–, el poeta i hebraista Manel
Forcano, que sovint treballa amb
Savall, o el novel·lista andorrà Albert
Villaró.
Aplaudiments: Savall apareix a
l’escenari amb una túnica negra i un
posat sacerdotal. Ataca solemne i
reverencial els primers acords de la
magna obra. Amb una conducció
amorosida, dirigeix tot aquell magma i de músics –entre instrumen———————————————————
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tistes i cantants–, pels puja i baixa
de la partitura. Ataca amb contenció i avança amb peus de plom per
la narració sobre la detenció de Jesús al jardí de Getsemaní. No és fins
a la segona part, amb el judici i la
crucifixió, que l’emoció esclata a
l’escenari. De recitatiu en recitatiu,
el conjunt va prenent volada atenyent moments superbs, com el
que ofereix el contratenor holandès
Maarten Engeltjes a l’ària Erbarme
dich, Mein Gott, la quinta essència

Maarten Engeltjes va
anar transformant la
seva fredor inicial en
una emotiva
interpretació

de la Passió. O bé, l’ària Aus liebe,
que broda la soprano catalana Marta Mathéu, d’una intensitat tan gran
que hauria convertit al cristianisme
l’agnòstic més recalcitrant. Un altre
dels coments de màxima atenció,
ben segur: quan Savall deixa el podi
per abraçar la viola de gamba. Primer per acompanyar el tenor Tho-

mas Hobbs i, més endavant, el baix
Stephan McLeod a l’ària Komm,
süsses Kreuz. Interpretades normalment al violoncel, la viola da
gamba de Savall confereix un so
d’aram a les àries assolint una refinació exquisida. Ras i curt: la comunió ja estava consumada.
Gran ovació per a Savall, que ha
demostrat que està més que preparat per fer l’Everest, com diu ell mateix referint-se a la Passió. Entre els
solistes més aplaudits, el puntal de
l’obra, l’evangelista, el tenor Jörg Dürmüller, que va dosificar amb gran saviesa el relat i li va donar volum i relleu. Jesús, el baríton Matthias
Winckhler, va ser contundent i precís.
Però el més aclamat va ser el contratenor holandès Maarten Engeltjes,
que va anar transformant la seva fredor inicial en una emotiva interpretació de les seves parts. Es veu que ja
als 16 va debutar amb les àries de
contralt de la Passió segons sant Mateu. Molt convincent, també, l’expressiu baríton Matthew Brook, que va
aportar brillantor i dinamisme al conjunt. De la seva banda, Le Concert
des Nations va mostrar, un cop més,
que té instrumentistes de gran qualitat, i la Capella Reial de Catalunya excel·leix amb aquest repertori com ho
fa amb qualsevol peça polifònica vocal del Segle d’Or hispànic. També
van fer molt bon paper el Cor Infantil
Amics de la Unió. Una nit, en resum,
per recordar.

