Taula de contingut
ElsMozart deMataró

3

La Vanguardia - Catalán - 14/09/2018

L’organista Juan de la Rubia, avui a l’església parroquial del Vendrell
El 3 de Vuit - 14/09/2018

P.2

4

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 104696

TARIFA: 18522 €

E.G.M.: 612000

ÁREA: 714 CM² - 63%

SECCIÓN: CULTURA

14 Septiembre, 2018
36 LA VANGUARDIA

C U L T U R A

DIVENDRES, 14 SETE

Sergi Pàmies

Un llibre
extraordina

S

PALAU DE LA MUSICA

L’extitular de la Simfònica del Vallès, Rubén Gimeno, entre els actors Joan i Roger Pera ahir al Palau de la Música

Joan i Roger Pera llegeixen cartes d’Amadeus i el seu pare al cicle Simfònics al Palau

Els Mozart de Mataró
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Q

uan fa anys Roger Pera va
tenir l’oportunitat d’interpretar en teatre Wolfgang
Amadeus Mozart, va descobrir la correspondència que
el geni classicista havia
mantingut amb el seu pare des de diferentsllocsd’Europa.Ielprimerquevafer
va ser mostrar aquelles cartes al seu propi
pare, l’actor Joan Pera. Per què? “Perquè
ens hi vaig veure reflectits. Perquè, malgrat que ell és Mozart i nosaltres som de
Mataró, la seva és una història de molts
pares i molts fills”, diu l’actor.
Aquest va ser el germen de Papà Mozart, l’espectacle que crida més l’atenció
del pròxim cicle Simfònics al Palau, la
temporada amb què cada any l’Orquestra
Simfònica del Vallès intenta innovar i
crear nous públics per a la clàssica.
Al ja usual maridatge amb el teatre o la
dansa (al març repeteixen experiència
amb els Brodas Bros, aquest cop amb el
Carnaval dels animals, de Camille SaintSaëns) se suma ara la història, amb una
lectura de les cartes d’Amadeus i Leopold
Mozart que mostren la seva complicada
relació. De la dramatúrgia se n’encarregarà Sergi Belbel. A la direcció escènica,

Xavier Puig és
el nou titular
de l’OSV
L’Orquestra Simfònica del

Vallès (OSV) estrena director.
James Ross ha renunciat al cap
d’una temporada per impossibilitat de compaginar la feina. El
relleu és Xavier Puig (Cervera,
1973), assidu convidat de la formació del Vallès, així com titular
de l’Orquestra de Girona, del Cor
de Cambra de l’Auditori Enric
Granados de Lleida i director
principal del Cor de Cambra del
Palau. Assumeix encantat el nou
repte i assegura que “el model de
cooperativa en què cada músic
és responsable del resultat global i amo de l’empresa és l’únic
que té futur”. Com que aquesta
temporada ja està lligada, l’únic
concert que dirigirà serà el del
Rèquiem de Fauré, seguit del
que John Rutter va escriure al
cap d’un segle i que va tenir fama
arran dels atemptats de l’11-S.

“La nostra història: pare amb
fill talentós i fill que estima
més la seva obra que el seu
pare”, diu Joan Pera, i riuen
Miquel Gorriz, i a la batuta, Rubén Gimeno,l’extitularde l’OSV,ambpeces emblemàtiquescoml’oberturadeDonGiovanni
o el Concert per a clarinet, entre altres
fragments que estaran justificats pel contingut de les cartes. La cita musicoteatral
és al març, i és probable que amb aquest
repartiment acabi sent una comèdia...
“Jo no soc un actor de comèdia. El que
passa és que la gent riu!”, al·legava ahir de
nou Joan Pera a la presentació del cicle al
Palau de la Música. I, lògicament, va suscitar més rialles. “En aquest espectacle hi
ha drames, però se’ns escapa el riure. Per

exemple, quan Mozart demana diners a
Leopold després d’encapçalar la carta
amb “Estimadíssim pare” o “Ja sap que
després de Déu per a mi hi és vostè”. O
quan s’acomiada amb “Milers de petons
alcul”.Oquanlidiuquel’aniràaveureperò no hi va mai. O quan li promet que al
primer fill li posarà Leopold i després li
posa el nom del comte que té al costat”.
“En Roger i jo –deia– sempre hem volgutferalgunacosajunts,iquanemvapassar les cartes vaig veure que era la nostra
història: un pare amb un fill amb talent i
un fill que estima més la seva vida i la seva
obraqueelseupare”.Riuen.“Vadefracàs
en fracàs, i el pare queda arruïnat. És un
geni, però amb els diners... Vaja, com a casa”. Ara somriures, amb la superada drogoaddicció de Roger Pera a la memòria.
“Fer un espectacle envoltat de música
és del millor que et pot passar –afegia Roger–. De petit volia ser músic, però el meu
pare em va posar a treballar amb 8 anys...
No vaig tenir infantesa”, diu, i riuen.
LatemporadadeSimfònicscomençael
22desetembreamblaNovenadeBeethoven i l’audició d’Un supervivent a Varsòvia, d’Arnold Schönberg, amb l’actor Fermí Reixach narrant la peripècia d’un home que va sobreviure als nazis amagat al
subsòl de Varsòvia. De la resta dels 13
concerts del cicle cal destacar Txaikovski
contra Napoleó, dirigit per James Ross,
que ha renunciat a la titularitat de l’OSV:
sonaran les Variacions rococós i l’Obertura 1812 –el director del Palau, Joan Oller,
pregaquenos’utilitzincanonsenaquesta
última–, més l’òpera folklòrica Háry János, de Zoltán Kodály, ambientada pel
film del realitzador dels EUA Doug Fitch.
A El piano de Rakhmàninov el públic
podrà escollir entre una obra de Brahms i
una de Mendelssohn, entre d’altres, i assistir a una estrena de Josep M. Guix. Víctor Pablo Pérez dirigirà la Fantàstica, de
Berlioz, amb projeccions de Morgan
Crea, i també bandes sonores de Dràcula
o El pianista. I hi haurà un altre programa
dedicat al cinema de ciència-ficció. La
mezzo Anna Alàs cantarà al festival de
valsos i danses per Nadal, i Amics de
l’Òpera de Sabadell posarà els solistes per
a una Bohème en concert.

OSV

Xavier Puig
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orprèn que les seccions d
tura dels mitjans de com
ció no hagin parlat d’una
grans novetats literàries
rentrée 2018: el nou catàleg d
¿Plagi? ¿Autoficció? El llibre
l’equilibri entre fons i forma i p
un argument mutant que el lect
adaptar a les seves circumstànc
en aventures anteriors se subr
l’esperit republicà dels protago
ara apel·la a trames versàtils en q
personatges poden ser humans
dones, homes), animals (gossos
nats per una paperera que, en r
és un capsa de sabatilles) i object
la capacitat d’animar-se com als
xos animats. Com sempre, l’estil
tiu és diàfan i no defuig certa com
ça, com si confiés en la comp
d’uns lectors convertits en una
nitat que, igual que la de l’An
transnacional, transcontinental i
oceànica.
Com a proposta literària, el c
connecta amb les inquietuds prò
l’autoajuda, la solidaritat i un fe
me més explícit, conscient que la
de l’empatia ha de ser assimilada
corpus que juga amb els espais. A
la gestió de l’espai té en compte q
raons de capitalisme immobili
món s’ha empetitit perquè el
quadrat cotitza a preu de caviar
en una escenografia polivalent,

Les cases d’aquesta histò
no són mai aterridores n
sinistres, sinó que despr
una llum impol·luta

ses d’aquesta història no són mai
dores ni sinistres sinó que desp
una llum impol·luta que no de
sospita que entre edredons i dam
les catifes hi pugui haver, a més d
ruptures i comiats. No és una llum
sinó acollidora. I, per no caure en
xia depressiva de tants llibres de
trée, l’argument no es conforma a
trames de llits i llençols, de toval
barnussos i de lliteres d’adolesce
nó que parla d’àmbits menys rom
com els banys o les cuines.
Els personatges que desfilen
bre són escassos i anònims, pots
què el lector s’estima més espais
no interfereixin les passions do
ques. I un cop més, gràcies al pod
geridor de la literatura, ens tele
portem i gairebé toquem la t
d’una prestatgeria o comprovem
ponjositat d’uns coixins que, e
aclucada d’ull oportuna, són d
sostenible. De tant en tant hi ha c
que de manera explícita incorpo
quietuds postmodernes i líquide
l’ecologia entesa no pas com un
sinó com una vocació de consciè
la defensa d’un individualisme
compatible amb l’esperit com
que tan bé representen els men
Els temps han canviat i, si a les p
geries de fa anys hi podien brillar
bres de Harry Potter, ara podrien
bir perfectament els de Yuval
Harari. I, com en edicions anteri
tant en tant el llibre ens deixa
xions que tenen la categoria d’u
claració de principis: “No venem
çades però sí calidesa”.
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