Taula de contingut
Amb Mahler i Dudamel al cel

3

El Periódico de Catalunya - Catalán - 21/09/2018

GustavoDudamel, de festa ambRolex

4

La Vanguardia Vivir - Catalán - 21/09/2018

Nits de música per emocionar-se

5

La Vanguardia Que Fem - 21/09/2018

MARÍA REYES

6

Mía - 19/09/2018

P.2

5221 Septiembre,
espectacles
2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 68371

TARIFA: 4620 €

E.G.M.: 363000

ÁREA: 245 CM² - 23%

SECCIÓN: ESPECTACULOS

DIVENDRES
21 DE SETEMBRE DEL 2018

Amb Mahler i Dudamel al cel
CRÒNICA El veneçolà torna a enamorar interpretant el compositor bohemi al Palau
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

E

l segon programa dirigit
per Gustavo Dudamel en la
inauguració de la temporada de Palau 100 va comptar amb la presència de l’alcaldessa
de la ciutat, Ada Colau, que es va unir als crits de joia que van saludar
l’entrega de la Mahler Chamber Orchestra. I si dimarts, el director veneçolà va impressionar per la seva

introspecció de la Cinquena Simfonia de Schubert i pel dramatisme
amb què va accentuar la Quarta de
Brahms, dimecres van abundar la
gràcia i l’efectisme en la Tercera
de Schubert i la Quarta de Mahler.
Dudamel va convertir la poc programada obra de Schubert en un exercici d’estil; la simfonia mira a Mozart i
Haydn i no té cap interès en una època
en què ja s’havia imposat Beethoven,
però li va brindar els accents precisos

En el seu segon
programa, el
director va fer
córrer l’efectisme

per reivindicar-la. Després d’exhibir
bona comunicació interna, el pastoril segon moviment va donar pas a un
dansístic Dudamel –al veneçolà se li
n’anaven les cames–, per rematar-ho
tot a una velocitat de vertigen en un
magistral Allegro en què va encaixar
brillantment l’estructura arquitectònica de la peça. La Quarta Simfonia
de Gustav Mahler va confirmar que la
Mahler Chamber de cambra només
té el nom. Amb més de 80 faristols, el
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conjunt va treure brillantor a aquesta obra gairebé programàtica en què
la infantesa es transforma en protagonista. Pel mateix van sobrar aquestes cotes ensordidores, tot i que l’espectacle és una cosa inherent a les
maneres de Dudamel. En el moviment pausat –tranquil·lament, sense
presses– va brillar el concertino amb
frases ben acolorides.
Tot es va carregar d’emoció amb
l’Adagietto, tot i que li sobraven decibels al corn anglès. A partir de
llavors, Dudamel va obrir la capsa
de Pandora i va esclatar un Mahler
extravertit. L’immens Lied «Das
himmlische Leben» (La vida celestial)
del cicle Des Knaben Wunderhorn
que posa punt final a l’obra va
anar a càrrec de la soprano sudafricana Golda Schultz, de veu
prou angelical. H

ÒBIT

Mor Inge
Feltrinelli,
la reina mare
de l’edició
italiana
ELENA HEVIA
BARCELONA

Inge Feltrinelli, l’última dels grans
editors europeus, va morir ahir als
87 anys deixant ja per a la història
l’energia amb què va aixecar l’imperi editorial després de la tràgica
mort del seu marit, Giangiacomo
Feltrinelli, l’intel·lectual compromès que es va atrevir a mostrar i
publicar a Occident Doctor Zhivago.
Quan va heretar el segell el 1972,
ella es va encarregar no només de sanejar un negoci ruïnós, sinó que el
va convertir en una empresa moderna i disciplinada per llegar-la al seu
fill, Carlo, avui responsable de la casa editora.
L’alemanya Inge Schoenthal va
conèixer el seu marit el 1958 quan
ella era una cotitzada fotògrafa dels
grans rostres de la cultura del moment. Amb la mateixa força amb
què abordava el seu treball fotogràfic es va llançar a l’edició, gestionant l’empresa en una barreja de
fèrria organització teutònica i festiu
caos mediterrani.
Les seves festes a la mansió Villadeati, on els gegants de l’edició li
rendien vassallatge, eren llegendàries. Allà va conèixer Jorge Herralde i la confiança entre tots dos
va acabar forjant la venda del segell
Anagrama al grup. La vida de Feltrinelli també va passar per moments
difícils. Al seu marit, Giangiacomo,
editor de moda, milionari comunista reconvertit en terrorista, li va esclatar la bomba que estava manipulant mentre executava un atemptat.
Inge no va trobar mai sentit a aquest
episodi. L’editora que va portar al
seu catàleg autors com Günter Gras,
Nadine Gordimer o García Márquez,
solia dir que no li interessaven «els
diners, sinó fer circular les idees». H
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Gustavo Dudamel, de festa amb Rolex
El director d’orquestra
Gustavo Dudamel va oferir
dimarts a la nit un extraordinari concert al Palau de la
Música Catalana. El director, que està casat amb l’actriu espanyola María Valverde, va interpretar Schubert i Mahler dirigint la
Mahler Chamber Orchestra. Rolex, amb GR Barcelona, distribuïdor oficial a
Barcelona, van oferir tot
seguit una recepció per als
convidats en honor de l’ar-

tista. Dudamel pertany a
l’exclusiu equip de testimonials de Rolex, que reben
aquest reconeixement com
a persones d’un destacat
talent que contribueixen al
món de les arts. La marca
suïssa encoratja persones
visionàries i talentoses que
magnifiquen el món de les
arts, el tennis, el motor, el
golf, la vela, l’exploració
i l’hípica des que es va fundar a començaments del
segle XX.

Meghan Markle va exe
primera vegada d’amf
cuinera en un dinar m
que es va fer als jardins
Kensington. Va estar p
príncep Enric i Doria
seva mare, que va fer
aparició pública despr
ment,el19demaig.Eld
per presentar un llibre
receptes de cuina de qu
ha escrit el pròleg. Es
primera iniciativa en
l’exactriu des que es va c
duquessa de Sussex.
Community Kitchen és
de cuina comunitària cr
de l’incendi de la torre
Londres, el juny del 2
van morir 71 persones.
Els supervivents d
d’aquest edifici d’habita

El topless de
La mare de Demi
Caterina li costa
Lovato confia que
155.000 € a ‘Closer’ es recuperarà

En el seu prime
com a amfitrion
l’exactriu va est
acompanyada p
marit i per la se

El Tribunal de Versalles ha
confirmat la pena dictada en
primera instància contra la
revista francesa Closer, que
el setembre del 2012 va publicar unes fotos de Caterina
de Cambridge mentre feia
topless en una finca privada
del sud de França i ara l’hau-

vancrearunprojecteco
què la Meghan es va im
bé des del principi. Ahir
tació va destacar que
munitat és una “gran fe
i va confessar que es va
llida immediatament” p
delacuina.“Emsentom

Diana de la Garza, mare de la
cantant Demi Lovato, es va
assabentar de l’ingrés de la
seva filla a l’hospital per sobredosi de droga quan va començar a rebre al telèfon centenars
de missatges d’ànim. “Em vaig
quedar en xoc”, ha dit. De la
Garza considera que han estat
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Nits de mdsica per emocionar-se
ELBARCELONA
CLASSIC
FESTIVAL
NIGHTS
DELAFUNDACION
EXCELENTIA
ARRIBA
A BARCELONA
ELPROPER
DIMARTS

La Fundaci6nExcelentia, lider en l’organitzaci6 de concerts de mfisica cl~ssica, proposa aquesta temporada el
BarcelonaClassic Festival
Nights (BCFN),integrat per
diferents concerts al Palau de
la MflsicaCatalanai a l’Auditori de Barcelona, de setembre a desembre.

altres tangos de Gade, Albeniz
i Villoldo. La primerapart del
concert estarh dedicada a Ithlia, ambobres rant conegudes
corn Tarantela Napolitana de
Rossini, O mio babbinocaro de
Puccini, DanzaNapolitana de
Tchaikovsky, Torna a Surriento de De Curtis, Cantabilede
Paganini, Santa Lucia de Cottrau o O sole mio de Di Capua.
D61icatornarh al Palau de
la Mflsica Catalanael proper
13 de novembreambun altre
repertori totalment diferent
per6 igual de cridaner, amb

D~licaChamber
Orchestra
E125de setembretindrh lloc
el primer concert al Palau
de la Mflsica Catalanaa chrrec del grup D~lica Chamber
Orchestra, un conjunt format
per 12 dones de gran talent
musical procedents de les millors escoles d’Europa.
Aquest grup revelaci6 de
la mflsica cl~ssica acabade
gravar un nou CDtitulat
Recordsd’Itblia, basat en
melodiespopulars italianes i compositorsdel pals
transalpl que tamb~portaran a la seva gira pel Regne
Unit. D61icaes presenta per
primera vegada a Barcelona
i ho fa ambun concert titular Unatarda de tangosi recordsd’Itgtlia, on interpreta
una selecci6 de tangos famososde Piazzolla, entre
ells Oblivion,Libertangoi
Canci6ny fuga, aixl corn
D~lica
Camber
Orchestra.

obres comLes quatre estacions
de Vivaldii una selecci6 de
melodies molt virtuoses per
a cordes, ambobres de Pablo
Sarasate, Fritz Kreisler, Vittorio Montii Niccol6Paganini.
Concert
d’Aranjuez
i
7a Simfoniade Beethoven
La segfient citadel BCFN
ser~ el proper 2 d’octubre, tamb~ al Palau de la Mfisica, on el
Concert d’Aranjuezi la 7a de
Beethovenseran els protagonistes de la vetllada ambl’Orquestra Cl~ssica Santa Ceci-

lia i el director KynanJohns.
L’OrquestaClfisica Santa
Cecilia ~s una de les millors
orquestres del panoramanacional actual i destaca per
la qualitat dels seus components. E1 motiu6s que, des
d’Excelentia, s’ha posat en
marxa un programa internacional de talents, ambqub se
seleccionen mfisics professionals procedents de diferents
parts del m6nque destaquen
per la seva disciplina, formaci6 i talent.
Bandes
sonores
de cinema
E17 d’octubre~s el torn de
l’Auditori de Barcelona, on
la mflsica de cinemaseth
la gran protagonista. E1
concert El millor cinema
d’acci6ificci6 farh un recorregut per les millors
bandes sonores de cinemad’accid ambcor i
orquestra simf6nica. La RoyalFilm
Concert Orchestra,
la Coral Cfirminai
l’Orfed Gracienc
interpretaran
bandes sonores
d’aquest gbnere
comara 1492 la
Conquestadel
Paradls, Titans

(Alexander), Capit~ America,
Star Wars, Gladiator, La Missi6, Retornal Futur, ParcJurassic i El Senyordels Anells,
entre moltes altres reconegudes peces de cinema.
Concerts
de Nadali anynou
E119i 28 de desembre~s el
torn dels Concert de Nadal. Aixl, el 19 de desembre,
el BarcelonaClassic Festival
Nights oferirh el Barcelona
ChristmasGalaal Palau de la
Mflsica Catalana, un concert
ambtenor, soprano i orquestra simf6nicaon s’interpretaran peces molt conegudes, des
d’~ries d’bpera fins a melodies populars. Finalment, el 28
de desembrees tancarh l’any
a l’Auditori ambel concert
d’any nou i els famososvalsos
i polquesde la famflia Strauss.
M6s informaci6:
BarcelonaClassic Festival
Nights. Fins a128 de desembre. La venda d’entrades de
cada concert es podr~realltzar per internet i a les taquilles del Palaude la Mfisica
Catalanai de l’Auditori de
Barcelona.
¯ Palaumusica.cat
¯ Auditori.cat
¯ Fundacionexcelentia.org

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14-15

O.J.D.: 66198

TARIFA: 26200 €

E.G.M.: 201000

ÁREA: 1040 CM² - 200%

SECCIÓN: ENTREVISTA

19 Septiembre, 2018

ENTREVISTA

~.QUII~N ES?
Actriz, cantante y modelo
(Figueras, Gerona, ]976),
Comenz6su vida pQblica
a raiz de 9anar el concurso Miss Espa~aen
]995, Ha desfilado para
las pasarelas Cibeles y
Gaudi, y para firmas tan
importantes comoDior
o Chanel. Debut(~ como
actriz en 2003 desDu~S
de formarse en Nueva
York y Paris. Sus primeros
pasos en la mQsicafueron
en 2009 con el grupo
franc~s Nouve//e Vague.
~-POR QI.I~ AHORA?
Acaba de lanzar el ~lbum
Love & Die con Meta, el
dQo que forma con el
compositor y productor
Rodrigo Borque.

PIAR A
REYES
"Sigodandolmportanciaa la,,
belleza. Es luz, alegra el alma.
POR RAQUEL MULAS
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e haber sucedidotodo d.e
otra forma, hoy Maria
Reyes se dedicar~a a la
enfermeria y trabajar;a
en Sofia, la ciudaden la quese cri6 y
en la que empez6a estudiar esa especialidad, pero se coron6 comoMiss
Espafiaen 1995y dej6 atr~is unavida,
quiz~, muyprevisible. Tenerel titulo de ’la m~sguapadel pals’ le abri6
las puertas del mundode la modaen
el que inici6 una carrera mete6rica
comomodeloque la llev6 a desfilar
para grandes firmas en Milan, Nueva
Yorko Londres.Despu6sdecidi6 lanzarse a la interpretaci6ny paraello se
form6en distintas escuelas de Nueva Yorky Paris. Haceunos afios, en
2009,sinti6 unosdeseosirrefrenables
de subirse a un escenario para cantar y as/lo hizo. Lo queenprincipio
parecla un experimento,se transform6en un modode vida del que hoy
no se puede desenganchar. La prueba es que acaba de lanzar al mercado
Love & Die, el primer ~ilbum de
Meta,el dfio que formacon el m~isico
RodrigoBorque.La lista de aficiones
de Maria Reyes no termina ahi: ha
sido nutticionista en varios centros
y hasta profesora de yoga, de vez en
cuandotoca el bajo el6ctrico y hace

D

sesiones comoDJ. En lo personal,
es madre de Lola, que ha cumplido
seis afios, y de Kento,de apenassiete meses, frutos de su relaci6n con
el mtlsico Dani Herbera. Sin duda,
Maria es un ejemplo de que el set
humanose puede reinventar una y
mi~veces,si ese es su deseo.
TE HAS DESARROLLADOEN FACETAS HUY DIFERENTES./.EN TODAS
HAS ENCONTRADO LO QUE BUSCABAS?

Sin dudaalguna. Miobjetivo siempre
ha sido buscarel desarrollo personaly
espiritual, asl queno mepuedoquejar.
AHORA HAS DECIDIDO CENTRARTE EN LA HI}SICk/,C(~HO SURGIC~
TODO?

pafiado al grupo franc~s Nouvelle
Vaguedurante la gira internacional
Izquierda: MariaReyesdurantela presen
ration del albumLove &D/e, Su nuevo
trabajo musical comoparte del dOoMeta
de pop rock contemporaneoAba]o:
portada del nuevodisco un trabajo con
sonidoindustrial y letras po~ticas

de su ~ilbumThird. Hicimosdirectos
en iugares comoMoscti, Portugal o
el Palau de la Mfisica en Barcelona.
A1final he continuadoen la mtisica
porque es un campoque me apasiona.
"~QUI~ TE DA EL ESCENARIO QUE
NO TE HAYA DADO LA PASARELA?

Siento queconla m6sicase triplica la
capacidad de comunicar. Adem~isde
la adrenalina que sueltas y la magia
del directo.
¯ ~CU~LES SON TUS REFERENTES
HUSlCALES?

Megusta todo tipo de mtlsica aunque
ahora estoy centrada en la electr6nica, donde he aprendido muchode
grupos comoMassive Attack en sus
inicios o Portishead, pero tambi~nme
encantan Antwoord.
/.C(~HO DEFINIRIAS LA Fll)SICA
QUE HACES?

En Meta no intentamos definirnos.
Lo que realmentenos gusta es que la
mfisica que hacemossaque a la gente
de su rutina; si logramoshacerlesbailar, ya es incre~le.
NO TE LIHITAS A PONER TU VOZ,
ADEH~S ESCRIBES LAS LETRAS
DE LAS CANCIONES./.EN QUI~ TE
INSPIRAS?

Surgende Io que me ocurre a diario,
puedeser una noticia que escuch6en
la radio o alg~intemapersonaldel que
necesito hablar. Muchostemas giran
en torno a problemassociopollticos
comopuede set e1 terrorismo o los
refugiados, pero tambidn hablo de
amory de la pdrdida.
"-~
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PALAU DE LA MÚSICA

Gustavo Dudamel i
la Mahler Chamber
Orchestra donen la
benvinguda a la
nova temporada del
Palau
La Llança
Foto: ACN
Barcelona. Dijous, 20 de setembre de 2018
2 minuts

Gustavo Dudamel i la Mahler Chamber Orchestra han oficiat aquest
dimecres l’inici de la temporada 2018-2019 al Palau de la Música
Catalana. El prestigiós director veneçolà ha conduit avui el segon dels
dos concerts inaugurals dedicats als grans mestres del Romanticisme i
postromanticisme, Franz Schubert, Johannes Brahms i Gustav Mahler.
En el primer recital, dimarts, el públic va gaudir amb la Simfonia núm.
5 en Si bemoll major, de Schubert, i la Simfonia núm. 4 en Mi menor,
de Brahms. El repertori del concert d’aquest vespre ha inclòs la
Simfonia núm. 3, en Re major, de Schubert, i la Simfonia núm. 4 en Do
major, de Mahler, una de les simfonies vocals del compositor, que
finalitza amb el lied Das himmlische Leben i que ha interpretat la

soprano Golda Schultz. En totes dues actuacions Dudamel ha fet un ple
absolut al Palau.
La temporada de concerts al Palau de la Música ha quedat formalment
inaugurada aquest dimecres amb el segon dels dos concerts d’obertura
del cicle Palau 100, ambdós dirigits per Gustavo Dudamel i amb la
Mahler Chamber Orchestra.
Sota la batuta de Dudamel, l’orquestra ha interpretat dos programes
dedicats a grans mestres del Romanticisme i del postromanticisme com
són Franz Schubert, Johannes Brahms i Gustav Mahler.
“Toquen com a músics de cambra però funcionen com a orquestra i
tots s’inspiren els uns als altres”, diu el director sobre l’orquestra que
ha dirigit aquest dimarts i dimecres. Dudamel ja va actuar al Palau de
la Música la temporada passada amb la integral de les Simfonies de
Beethoven, una cita molt celebrada i que es recordarà a la ciutat perquè
va aconseguir exhaurir entrades en els cinc concerts que va oferir en
quatre dies consecutius.
Admirador del Palau, Dudamel hi tornarà de nou aquesta temporada,
en aquest cas per tancar-la. Serà el 27 de juny de l’any vinent, en un
concert on dirigirà la Simfonia núm. 2, ‘Resurrecció’ de Mahler amb
l’Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau i la Münchner
Philharmoniker, que tancarà la temporada de Palau 100.
Com a director artístic i musical de la Filharmònica de Los Angeles i
director musical de l’Orquesta Simón Bolívar, el lideratge de Gustavo
Dudamel s’estén dels més grans auditoris fins a les aules, els cinemes i
les plataformes digitals globals. També actua com a convidat de les
institucions musicals més reconegudes i ha estat el director més jove
del Concert d’Any Nou de la Filharmònica de Viena.

