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OBERT AL MóN

«Fem-ho junts!», exclamaren el Gran Teatre del Liceu, 
el Palau de la Música Catalana i L’Auditori —al costat 
d’Ibercamera—, aixoplugats per la gestió de Barcelona 
Obertura, que està sota el paraigua de Barcelona Global, 
impulsora del projecte des del principi. un bell exemple 
d’associacionisme català, amb una direcció artística 
col·legiada que pretén mostrar la potencialitat que 
Barcelona té en l'àmbit musical des de fa dècades, com 
a capital global de la clàssica a través d’un pla d’acció 
que faci visualitzar l’oferta de la ciutat.
És així com neix el Barcelona Obertura Spring Festival, 
que té lloc entre el 4 i el 17 de març del 2019 amb una 
atractiva programació que abraça des del Barroc de 
Rodelinda fins al Requiem de Vivancos, passant per La 
consagració de la primavera de Stravinsky, la tercera i 
cinquena simfonies de Mahler, el Requiem de Victoria, 
els concerts per a piano i orquestra de Rakhmàninov o 
Aleksandr Nevski de Prokófiev. Tot plegat, amb una cartera 
de noms que fan les delícies dels heavy users del turisme 
musical mundial, però també dels de casa. Parlem de 
grans solistes com Sokolov, Zimmermann, Queyras, 
Trifonov, Théorin o Goerne, batutes imprescindibles 
com les dels mestres de casa, Pons i Ono, al costat 
de Nagano i Gergiev, orquestres memorables com 
l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky o la Gustav 
Mahler Jugendorchester, amb gran presència de l’Orfeó 
Català, l’OBC, el cor i l’orquestra del Gran Teatre del 
Liceu i el segell d’identitat propi de cada casa.

Gràcies a la implicació de l’Institut de Cultura de 
l’Ajuntament, Bacelona serà més clàssica, a banda de 
convertir-se en una plataforma per a joves talents amb 
l’Obertura City+, que porta 33 concerts d’accés gratuït 
a llocs tan emblemàtics com el Pavelló Mies van der 
Rohe, la Casa Batlló, la Presó Model, Fabra i Coats i 
nombrosos centres cívics. És l’espai per arriscar, on  
escoltarem Cage amb Espigolé, Ginastera i Piazzolla amb 
Gancedo, o Casablancas amb Jorge Nava. Tot, amb la 
presència de set concerts amb convocatòria oberta, els 
cossos estables de les institucions i figures emergents. 
us convidem a impregnar-vos de bona música de forma 
desacomplexada i amb els sentits ben oberts!
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mb l’Obertura Spring Festival hi ha un 
enfocament de Barcelona cap enfora 
però també de Barcelona cap endins, però 
falta potser una mica més que ens ho 
creguem?  
Robert Brufau: Si sumem públics és evident 
que ens ho creiem. Mig milió de persones 

a L’Auditori no és poca gent. Dir que el públic no ho visualitza 
crec que no és ajustat.

Joan Oller: Hi ha gent de Barcelona que, pel fet d’ajuntar-
nos, ha agafat més consciència de la nostra potència i, 
curiosament, això ha tingut també una lectura interior a 
Barcelona Global: és interessant que ens ajuntem. La iniciativa 
està sent vista amb molt interès per part d’altres ciutats. La 
mirada ha ser a llarg termini. Ramon Agenjo sempre diu...

Ramon Agenjo: «Si vols anar ràpid ves sol, però si vols anar 
lluny ves amb companyia». 

Grans noms i grans obres programades. És això el que 
dona la qualitat? Com analitzem la qualitat musical?
Christina Scheppelmann: S’expressa de moltes maneres. Si 
no tens qualitat en els teus cossos estables i la plantilla, no 
pots atraure grans artistes i aconseguir que facin la feina 
de manera excel·lent. El públic no solament s’entusiasma 
amb els grans noms, sinó que quan un cantant poc conegut 
ve al Liceu i ho fa molt bé reacciona positivament. Per un 
artista és molt important no solament el caixet o la sala 
sinó la professionalitat que li ofereixes.

En el programa oficial, de contemporani només hi ha 
Vivancos i del segle xx Stravinsky. La música contemporània 
no ven? Això evolucionarà?
JO: En aquesta primera edició preteníem buscar aquells noms 
que sabem que poden portar públic internacional. La música 
contemporània crec que s’ha de fer i és un compromís que 
tots compartim, però hem de veure quan i com ho articulem. 
Som en una primera fase de dir: «Ei, som aquí!».

CS: Als concerts de l'Obertura City+ hi ha un bon accent 
en la música contemporània i al Liceu acabem L’enigma di 
Lea just abans del festival. Tenim interès a promocionar la 
contemporània però és cert que no ven com altres estils. 

D’on neix l’Obertura City+?
JO: Volem que tota la ciutat respiri clàssica i que sigui una 
plataforma de suport a joves amb la participació dels nostres 
cossos estables.

RA: És portar música als centre cívics, equipaments de 
barri, museus, presons, esglésies... un total de 33 concerts 
repartits per tots els barris.

RB: A més, hem potenciat una convocatòria oberta que ha 
funcionat molt bé, amb 32 candidatures, 7 seleccionats, 
gent que tot just acaba estudis, postgraus... 

Christina Scheppelmann
Directora artística del Gran Teatre del Liceu

Hem reunit a l'Antiga Fàbrica Damm quatre 
personalitats del món de la clàssica a Barcelona. 

Ramon Agenjo, president de Barcelona Obertura, 
Christina Scheppelmann, directora artística del 
Liceu, Joan Oller, director general del Palau de 
la Música Catalana, i Robert Brufau, director 
general de L'Auditori. Tots ells han conversat 
amb Aina Vega, editora de Barcelona Clàssica 

i cap de la secció «Castafiore» de Núvol.
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CS: Amb molt bona qualitat. 

RA: I una cosa que als catalans ens 
encanta: gratis!

La cultura és un motor de transformació 
social. Això, senyor Agenjo, ho té molt 
clar.
RA: Som en un país on, en això, som 
campions del món. La cultura és un vehicle 
de transformació, d’acollida. Nosaltres som 
mecenes essencialment culturals i això 
repercuteix en els nostres treballadors.

RB: En l’últim informe del CONCA es diu 
que gairebé el 40% dels catalans assisteix 
a concerts, tota una sorpresa.

JO: Jo m’atreveixo a dir que la cultura 
fa millor la vida de les persones que 
participen en els seus processos.

Hi ha una voluntat en aquest Obertura 
City+ de projectar els joves talents 
avalats per les cases. Es poden projectar 
a l’exterior a través del paraigua de 
Barcelona Obertura?
RB: Ja els obrim una finestra des del 
moment que són noms i cognoms que 
formen part d’una programació amb la 
voluntat que les mirades exteriors cap 
a Barcelona s’hi fixin.  

podríeu recomanar cadascun de 
vosaltres un concert que no sigui de 
la vostra institució?
JO: Soc fan de Bernat Vivancos i Tomás 
Luis de Victoria. I el recital de Théorin 
es ven sol...

RB: A mi, un dels intèrprets que més m’ha 
colpit dels que he sentit ha estat Matthias 
Goerne. Aquest cicle de Schubert és una 
meravella, una de les fites històriques, 
d’aquelles que deixen una petjada. I 
Trifonov serà present en dos concerts.

CS: Trifonov i Goerne són meravellosos... 
però a mi m’agrada anar a L’Auditori el 
diumenge al matí i posar-me a darrera 
fila a dalt de tot. En aquest sentit soc 
molt alemanya. 

Un 'hàndicap' per als equipaments 
musicals, precisament, és que els 
concerts són a la nit i de vegades és un 
esforç preparar-te per a l’experiència 
estètica.
RB: Tots estem intentant repensar com 
presentem la música, però és evident 
que va lligat a unes dinàmiques vitals 
de la societat catalana. Tot i així, l’esforç 
per revisar horaris hi és.

Fórmules màgiques de la programació?
CS: El primer que has de fer és analitzar 
qui és el teu públic i trobar una mescla que 
l’atragui però que alhora li ofereixi reptes 
perquè escolti coses diferents. Si només fem 
el que els agrada crec que nosaltres fallem 
com a programadors perquè la música ha 
d’evolucionar i trobar l'equilibri just.

A L’Auditori aquesta carta del 
descobriment l’heu jugat molt bé amb 
Sampler Series, Escenes, Amplificats...
RB: Fa poc, en un Escenes, un parell de 
persones van sortir indignades de la sala 
i vaig pensar que això hauria de ser la 
normalització d’un equipament cultural 
i musical. Si això no passa mai és que 
no estic trobant els límits de les coses. 
Al final, el valor no són aquestes dues 
persones sinó totes les que s’han quedat 
i pensar que s’enduen una reflexió sobre 
el que els estem oferint. 

CS: Quan vas a un partit de futbol compres 
l’entrada i no saps si el teu equip guanyarà 
o perdrà, sí que farà un bon partit. Per 
què no es pot tenir la mateixa confiança 
en institucions musicals d’avalada 
trajectòria?

Joan Oller
Director general del Palau  
de la Música Catalana

Ramon Agenjo
President de Barcelona Obertura

«M’ATREVEIxO A DIR qUE 
LA CULTURA FA MILLOR 
LA VIDA DE LES pERSONES 
qUE pARTICIpEN EN ELS 
SEUS pROCESSOS»
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RA: Quan vaig a L’Auditori, el Palau o el Liceu no miro 
què toquen, només qui toca. La qualitat ja se suposa. 

quina ha estat l’experiència estètica més impactant 
que heu tingut?
JO: La Segona de Mahler dirigida per Franz Paul Decker 
al Palau i l’estrena d’A Flowering Tree de John Adams a 
Viena en el festival de Peter Sellars.

CS: De jove, un Don Carlo amb un cast increïble a 
Hamburg. Però també he cantat en cors, i fer la 
Vuitena de Mahler amb Hans Zender, així com el 
Rèquiem de Brahms... Veus com formes part de 
crear aquest so magnífic. També em va impactar 
molt l’estrena de Dead Man Walking de Jake Heggie 
a San Francisco. I el Parsifal de Stefan Herheim a 
Bayreuth. La producció representa una catarsi per 
als alemanys.

RB: Quartets de Xostakóvitx pel Brotsky Quartet a 
Lleida. A més, jo soc cellista de formació i em va 
impressionar molt l’austríac Heinrich Schiff, així com 
Miklós Perényi, que a Hongria deien que levitava... 
I ja més a prop, la Missa en Do menor, de Gardiner.

RA: Per mi, el més recent seria Andrea Chénier amb Jonas 
Kaufmann, o les nou simfonies amb Dudamel. 

No hi ha una espècie de benevolència amb un 
mateix quan fa temps que prepares una producció 
i finalment surt?
CS: A l’inrevés!

JO: Em produeix més patiment i decepció, tot i que ho 
porto en la intimitat. I quan no hi ha hagut un concert 
rodó, que passa, perquè la música té un punt de misteri, 
és dur.

RB: És molt important l’experiència que has tingut de la 
gestació d’aquest projecte. 

JO: Et pots equivocar com a programador, però no pots 
equivocar-te sabent que t’estàs equivocant, i de vegades 
confesso que he programat alguna cosa sabent que 
tenia èxit amb seriosos dubtes de si sortiria bé i m’he 
sentit estafador. La meva funció com a programador 
és evitar això. 

Els programadors sou molt importants perquè 
marqueu la línia musical de la ciutat de Barcelona. 
Sou prou conscients de la vostra responsabilitat?
JO: Sí, però són més importants els artistes i el públic. 
Nosaltres ens dediquem a fomentar el seu matrimoni.

RB: Jo crec que hi ha un actor més, que és l’Administració, 
els mecenes, i ells defineixen la teva capacitat de risc 
segons les expectatives econòmiques. Les polítiques 
culturals afecten molt els programadors.

Robert Brufau
Director general de L'Auditori

«FA pOC, UN pARELL DE 
pERSONES VAN SORTIR 
INDIGNADES DE LA SALA. 
AIxò HAURIA DE SER LA 
NORMALITzACIó D’UN 
EqUIpAMENT CULTURAL. 
SI AIxò NO pASSA ÉS qUE 
NO ESTIC TROBANT ELS 
LíMITS DE LES COSES»
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MATTHIAS 
GOERNE

l diari de Josef von Spaun, amic de Franz 
Schubert, parla d'una vetllada musical a 
casa seva interrompuda perquè la tristesa 
de les cançons havia fet plorar les senyores. 
Això va ser l'agost de 1823 i les cançons 
pertanyien a Die schöne Müllerin (La bella 
molinera). La música aparentment senzilla 

d'aquest cicle, en el fons refinada com només pot ser-ho 
la de Schubert, recull l'esperit de conte popular dels versos 
de Wilhelm Müller. Gairebé dos-cents anys després la 
història de l'innocent moliner continua emocionant-nos.

La tendresa d'aquest cicle contrasta amb la cruesa 
de Winterreise (Viatge d'hivern). Compost també a partir 
de poemes de Müller, hi acompanyem de nou el viatge 
d'un caminant, però aquí acaben les semblances. La seva 
música descarnada i absolutament nova va desconcertar 
i pertorbar tant com La bella molinera havia agradat (fins 
i tot entre llàgrimes) només quatre anys abans; alguna 
cosa  molt pregona havia canviat en el compositor i 
un altre amic, Johann Mayrhofer, ho va expressar així: 
«Per a ell, havia arribat l'hivern». I aquest hivern ens 
glaça també a nosaltres cada cop que escoltem el cicle.

A penes un any més tard Schubert va compondre 
els seus darrers lieder, reunits després de la seva mort 
en la col·lecció Schwanengesang (Cant del cigne). Els set 
lieder amb poemes de Ludwig Rellstab comparteixen 
l'esperit popular de La bella molinera; els sis lieder amb 
poemes de Heinrich Heine (admirador fervorós de 
Müller) segueixen la línia del Viatge d'hivern, encara 
més sobris, encara més agosarats. Aquest cicle serà 
alhora l'epíleg de les obres de Schubert i el pròleg de 
les que no va arribar a escriure.

No és habitual escoltar els tres cicles seguits, i la 
vivència va més enllà de la suma de les parts. Matthias 
Goerne i Leif-Ove Andsnes els interpretaran en tres dies, 
una audició que ens permetrà copsar paral·lelismes i 
divergències. L'experiència de Matthias Goerne, el seu 
coneixement profund de Schubert i la seva manera 
personal de dir ens acostaran les obres i qui sap si en 
un detall del Viatge d'hivern trobarem la resposta a una 
pregunta de La bella molinera o si un lied de Cant del 
cigne sonarà diferent amb la memòria encara fresca 
del Viatge d'hivern.

SíLVIA PuJALTE

ELS TRES GRANS CICLES  
DE FRANZ SCHuBERT

BARCELONA OBERTuRA  
SPRING FESTIVAL
DILLUNS 4, DIMARTS 5 
I DIJOUS 7 DE MARç a les 20 h
Palau de la Música Catalana

Matthias Goerne, baríton
Leif-Ove Andsnes, piano
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«La meua felicitat és això, estar aquí, dalt la barca, pensava, avui, 
de bon dematí. Tota la meua felicitat comença per eme. Eme de 
música, eme de mar i eme de 'madame', matrona, madona. L’eme 
de les mamelles. I encara hi ha l’eme de la mort. I la de la merda»

orno a ser a les Cases, a 
l’esquerra, amb Carles 
Santos. «I no vols escriu-
re més òperes?»  

«A cap artista li 
agrada treballar, assajar, 
estrenar. Io sempre 

componc per encàrrec. Als meus anys 
no hauria de perdre el temps escrivint 
òperes i estrenant espectacles. I, si 
pogués, dixaria de tocar el piano, però 
no puc parar de tocar. Dos hores i mitja 
cada dia. És esgotador. És una addicció. 
Primer sempre una hora de Bach. Bach 
és Déu. Avui a les quatre de la matinada 
pescava. Fea dies que no havia sortit 
amb la barca. Estàs allà dins i veus com 
tot està equivocat. La meua carrera de 
músic és un error familiar. Ara tots los 
motors sonen igual. Abans no, quan 
io era menut tots sonaven diferent. 
Quan tornava una barca al port io sabia 
quina marca de motor era i quina era. 
Pàpàpàpà. Pàapàapàa. Pàaapàaa. Mons 
pares van dir: "Té molt bona aurella. 
Lo farem músic". I als onze anys en un 
dels primers intents de perdre’m de 
vista em van enviar a estudiar piano a 
Suïssa. Vaig arribar tot sol a la casa del 
que havia de ser el meu mestre, amb 
una maleta, i vaig picar a la porta i es va 
obrir i va ser un esglai, perquè, a aquell 
home, li va vindre un cobriment de cor. 
Me vaig quedar amb aquell mort, estés 
en terra, i el seu gos allí, esperant que 
vingués algú. I va acudir la seua dona 
i aquella dona es va posar a plorar i 
plorar. Quan tornava a casa mons pares 
dien: "Mira. Ha tornat". I només me 
tenien a mi. I un dia vaig conéixer Joan 
Brossa i ia no hi vaig tornar. Brossa i 
io véem cada dia dos pel·lícules. N’hi 
havia que les véem moltes vegades. 
Tarkovski. Fellini. Buñuel. No parlàvem 
mai o gairebé mai de poesia. Io, de 

poesia, no en llijo. Ni la de Brossa. 
La tria per a l’espectacle que li faig al 
Lliure, Brossalobrossotdebrossat, la fa 
Jordi Coca. Lo millor professor l’has de 
tindre quan comences. Lo vuitanta per 
cent dels talents los fa malbé el primer 
professor. Io vaig tindre Joan Brossa. 
"Molt bé. Toques molt bé. I ara què?" 
va ser el primer que em va dir. I vaig 
tancar la tapa del piano convençut que 
era per sempre. La vritat: la música és 
una tortura. No té gaire interès. Brossa 
a l’aquari dels anys setanta era un peix 
equivocat. I calia que hi fos, un creador 
com ell. Lo valor de Brossa no és lo 
confeti, la màgia. L’art conceptual, l’art 
més avançat de Nova York, ia està en 
Brossa. Vam proclamar el dadà i vam 
fer dadà perquè calia fer allò: aquell 
Fluxus de Nova York. La gent i els temps 
ho demanaven. Però io no em repetiré 
mai. Repetir no té cap sentit. És vritat 
que els anys i el cos ia no em permeten 
fer certs excessos amb la veu. Aquelles 
accions, aquelles voice tracks. Los 
jóvens, molts jóvens d’avui, me diuen: 
"No, no: vull ser verge, no ho vull saber". 
I molts no coneixen lo valor d’un bon 
mestre. No saben què és viure. Vull dir: 
ser lliure i ser-ho gràcies a les cadenes 
de l’art, dels grans mestres. Tampoc no 
saben què és lo silenci. Per no saber 
no saben què és una dictadura. A mi, 
gràcies a Brossa, me van créixer les 
ales de cop i vaig dixar de fer concerts. 
Havia crescut dins una gàbia feta de 
pentagrames i de barrots de debò. Tu 
açò no ho has patit. No saps de què 
parlo. La meua felicitat és això, estar 
aquí, dalt la barca, pensava, avui, de bon 
dematí. Tota la meua felicitat comença 
per eme. Eme de música, eme de mar 
i eme de madame, matrona, madona. 
L’eme de les mamelles. I encara hi ha 
l’eme de la mort. I la de la merda».

«Però home, Carles, totes estes foto-
grafies que fas de les teues caguerades, 
ampliades, exposades en terra, com si 
fossen rajoles, perquè la gent les xafe, ia 
no fan gens de pudor, no empudeguen 
lo calcer. No entenc per què l’alcalde de 
Lleida s’emprenya i vol tancar-la. Deu 
ser perquè és socialista».

«Los dàtils s’han de minjar ara, 
acabats de fer. Si no, no valen res. 
Au, mingem».

Dàtils. Caixetes. Canyuts. Grúmols. 
Musclos de roca. una sèpia tendríssima. 
Arròs. Vi bo. Dinem i ell fa la becada, allí 
mateix, a la taula, res: deu minuts. I io 
fumo: herba. És boníssima. I pugem al 
cotxe. I em parla dels seus coloms mis-
satgers i de les gallines i els galls i totes 
les menes d’aus cridaneres i insomnes 
que hi té, al xalet de sa mare, mor-
ta. També parlem de dones, d’amors. 
Santos és molt xafarder, rianxer i ten-
dre. A La grenya de Pasqual Picanya la 
ballarina Carme Vidal, que era la meua 
companya, reptava per les potes del 
piano, l’abraçava, s’hi masturbava, i, 
encabat, sense calces, amb un vestit 
transparent, se posava dreta dalt del 
piano, i ell tancava els ulls i tocava, i les 
cordes, les notes, vibraven, s’enfilaven 
per les cuixes de la Carme. Encabat 
apareixia Maria Elena Roqué, que era 
la companya de Santos, i se plegava 
damunt les cuixes del percussionista, 
que li alçava el vestit i li baixava delicat 
les calces, i començava a fer surres 
rítmiques llarg i ferm contra aquelles 
natges, tremoloses, enceses. Aquelles 
escenes eren d’una gran bellesa i pas-
sió. una mica perverses. I una mica 
irreverents. I Santos ha acabat fent 
de banqueta de la pianista. Adolorit, 
despullat, s’arrossega, a genollons, per 
l’escenari. Vell i de genolls, fet malbé, 
suporta el pes, nu, d’aquella dona, ne 
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DIMARTS 5 DE MARç a les 20 h
Teatre Nacional de Catalunya
Orquestra Simfònica 
de Barcelona

Wanda Pitrowska,  
directora musical 
Jordi Oriol,  
director d'escena

«I ELL, CARLES 
SANTOS, ULLS 

CLUCS, SENT AqUELL 
SILENCI, ASTRAL. 

LA CAMISA, NEGRA, 
xOpA DE SUOR. LES 
MANS TRENCADES. 
LES qUATRE MANS 

DEL pIANISTA. I ARA 
LA pLATEA DRETA 
L’ApLAUDIx. I ELL 

S’EIxUGA EL FRONT 
AMB LO DRAp SUAT 

DE LA VOLUNTAT 
I LA DISCIpLINA I 
EL CORATGE. LO 
ADMIRABLE ÉS 

qUE AqUELL DRAp, 
AqUELL FARDELL, 
MOS SEMBLE ARA 

TAN LLEUGER, ALAT. 
pER A CóRRER I 

CóRRER MAR I MÉS 
MAR I MÉS NIT»

sent la carn i els humors i els dolors, 
d’aquella dona, m’ho diu i aixeca la cella 
esquerra per damunt de les ulleres, roges, 
mentre que la cella dreta es queda quieta, 
avall, i els ulls, tan menuts, i els llavis, tan 
prims, somriuen, i els llavis només per la 
punta esquerra se li estiren, amunt. una 
mecànica facial, torta, tova, generosa. uns 
ulls de rabosa. uns ulls que ho veuen tot 
de seguida. Que ho havien vist tot. uns ulls 
coronats amb un front i una calba amples 
i una gorra roja, presumida. I la camisa 
roja suada. I els mitjons rojos, pudents. 
Santos bruteja sempre, com Joan Brossa. 
I em posa pasodobles i calla llarg i compta 
amb los dits, contra el volant, conduïx i 
compon i ensomia. Li agrada aplegar totes 
les bandes valencianes i de les Terres de 
l’Ebre i fer-ne la fanfara més delirant. Lo 
seu geni creatiu creix en estos viatges 
diaris d’anada i tornada. De Vinaròs a 
Barcelona. A mà dreta l’Ebre, l’agost gros 
d’aulor groga d’espiga i sèquia, mor i mor 
i torna a morir a la mar. A mà esquerra la 
garriga i la malesa de l’atzavara en flor, 
i el ciment, grues, xitxarres. I a la nit, 
dut pels fars i el soroll del motor, callant, 
hi cavil·la més escenes, més músiques i 
cossos. En sondemà es lleva ben d’hora, 
a Vinaròs, i surt a pescar. 

«Avui, dalt la barca, hai vist una gen-
tada, a la platja. Milers de persones hi 
acudiran de pertot arreu a rebre el dit 
de sant Pere. Este dit, lo celen a l’església 
de l’Assumpció de Vinaròs. N’hi ha una 
dotzena, de dits autèntics de sant Pere. 
A Nàpols. Arreu. Lo dit hi arribarà amb 
barca. A la barca hi haurà un baix, negre i 
fornit, cantant. I Cesc Gelabert. Ningú no 
camina com Cesc Gelabert, que camina 
majestuós i, a la vegada, lleuger. És una 
dansa sacra. Lo cantant cantarà dret a 
la barca i durà un peix a la mà. un gall 
de mar, un gall de sant Pere, coronat 
amb unes espines molt llargues. Los 

pescadors de Menorca diuen que estes 
espines són tots los martiris que va patir 
Jesucrist a la Passió. Com a l’evangeli, 
lo peix durà una moneda a la boca. Lo 
gall de mar és exquisit de color, rosat, i 
de forma i de gust. No té escata. I el cap 
és gros i té una taca negra a cada galta, 
i són les dos taques que els dits negres 
de sant Pere li van fer en agafar-lo, lo dit 
gros i l’índex, i ensenyar-lo a la gent. A 
la platja hi haurà una gent que entrarà al 
mar a rebre la barca, cantant. L’aigua els 
arribarà al pit, i estiraran la mà i el cantant 
los donarà el peix. I seguiran en processó 
fins a la plaça de l’església, cantant, detràs 
de Cesc Gelabert, que durà el dit de sant 
Pere. I en ser a la plaça tothom callarà i 
començarà una música de campanes, 
de bronze, llarga, llarga. La carn de gall 
de mar és boníssima. No saps ben bé 
què minges. Se veu que és peix, però és 
diferent. És ferma, potser una mica més 
que la del rap. Se’ls pesca a l’arrastre. La 
mar sempre meravella». 

«Ma mare i ma iaia li diuen polla, al 
gall de mar. Ma iaia és filla de peixatera 
i neta de mariner».

Carles Santos morirà avui o demà. I el 
visiten amics i amants. Delira. I s’adorm. 
I se’n va a tocar el piano, com cada dia. 
I surt a pescar llangostins i moixarres 
a trenc d’alba amb la Sagrantaneta. I 
sent les gavines i els xatracs salvatges 
de la punta del Fangar. I són los crits 
dels albats. I el silenci que devoren és lo 
dels morts que encara no saben que ho 
són perquè han mort sent jóvens encara. 
I el cop sec de la tapa tanca aquell silen-
ci dels morts. I el silenci de les cordes 
que encara vibren. I ell, Carles Santos, 
ulls clucs, sent aquell silenci, astral. La 
camisa, negra, xopa de suor. Les mans 
trencades. Les quatre mans del pianista.  
I ara la platea dreta l’aplaudix, aplaudix, 
aplaudix.

11
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VICTORIA
&VIVANCOS

omás Luís de Victoria nasqué a àvila l'any 
1548 i d'infant cantà a la catedral. Talent 
i devoció l'enviaren a Roma d'adolescent. 
Vint anys més tard retornà a Castella per 
retirar-se com a capellà personal de Maria, 
vídua de Maximilià II i filla de Carles V.  
Maria morí el febrer de 1603 i al març se 

celebraren una vetlla i tres misses votives. En la darrera 
es cantà la Missa pro defunctis: In obitu et obsequis sacrae 
Imperatricis. Es tornà a sentir, ara amb caràcter públic, 
a l'abril. L'Officium defunctorum es convertirà en la darrera 
obra de Victoria, que morí l'any 1611. 

Tret del motet a quatre Taedet animam meam, el 
dit Requiem de Victoria està escrit per a sis veus: dos 
sopranos, alto, dos tenors i baix. El cant pla domina, sigui 
des de la segona veu de soprano sigui des de l'alto, el 
teixit polifònic. El Requiem aeternam, tripartit, s'estructura 
sobre el mateix cantus firmus que el Kyrie, també en tres 
parts: Kyrie a sis veus, Christe a quatre i de nou Kyrie a 
sis. El caràcter general de l'obra és de recolliment. 

L'Ofertori és més dinàmic i dramàtic: de les poenis inferni 
ens elevem al cel. El Sanctus, l'Agnus dei i el Lux aeterna són 
d'una simplicitat corprenedora. Cal remarcar l'estremidor i 
auster motet Versa est in luctum (Job 30, 31). En un moment 

la part superior s'eleva per sobre les altres veus en un cant 
ple de dolor repetit diverses vegades: Parce mihi, Domine...

Bernat Vivancos nasqué a Barcelona l'any 1973. D'infant 
cantà a l'Escolania de Montserrat. Després d'uns primers 
estudis de composició a Barcelona continuà perfeccionant-
se al Conservatori de París. L'any 2000 és clau: la trobada 
amb el compositor noruec Lasse Thoresen i la concepció 
espectral i modal, tècnica i espiritual de la seva música 
coral tindrà una gran influència en l'obra de Vivancos. 
Set anys després torna a Montserrat, ara com a director 
musical de l'Escolania, tancant un cercle vital. Tant el 
Requiem (2016) com la resta de la seva obra vocal (Blanc, 
2011) es poden trobar en dos discs excel·lents de Neu 
Records cantats pel Latvian Radio Choir de Sigvards Klava, 
ambaixadors perfectes del seu món sonor. 

El Requiem de Vivancos és eclèctic i heterodox. No segueix 
cap cànon ni litúrgia i és la suma de diversos interessos 
del compositor. El resultat és una música contemplativa i 
alhora diversa: l'estàtica i extàtica homofonia de l'Aeternam, 
el cant circular de L'amour, le temps, la glossa polifònicament 
implosionada de l'O Virgo splendens montserratina, la 
simplicitat íntima de Souffle ta bougie o la lluminosa massa 
d'O Lux beata. Música neta i blanca, sense rugositats. Pau 
sonora. Pregària.

JOAN MAGRANÉ

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIMARTS 5 DE MARç a les 20 h
L'Auditori
Rias Kammerchor 
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embla que la cultura russa sigui propensa a 
produir pianistes que tinguin una capacitat 
musical i un domini del teclat que no sembla 
d’aquest món, que siguin genialitats equivalents 
a les ments més complexes que podem trobar 
en la ciència. Potser ho fan la llengua, la tradició 
musical tan arrelada que tenen i l’exigència 

màxima en la formació dels seus músics, o tot plegat. El que 
és cert és que l’experiència d’un concert de Grigory Sokolov 
et transporta immediatament a una altra galàxia. 

El seu so és un dels més elaborats de l’escena musical de 
tots els temps. La seva aparença monàstica i el grau d’èxtasi 
que arriba a transmetre davant del teclat el converteixen 
en un excels destil·lador del so, posseïdor d'una fórmula 
alquímica que transforma cada obra en una nova dimensió 
musical. És llegendària la seva obsessió pels pianos que ha 
de tocar pel món, que porta apuntats minuciosament en una 
llibreta, com un objecte de laboratori. No ens fem càrrec 
de la importància que té per a un pianista el contacte que 
ha d’establir amb l’instrument, que canvia de sala en sala 
i que l’obliga a resoldre l’equació que es produeix entre el 
model de piano que tingui davant i l’acústica de la sala. 
Aparentment, Sokolov sembla tenir una mirada científica 
de la música, com fos un Einstein del pentagrama. Però a 
mesura que el vas escoltant, vas entrant en la meravella del 
seu so, fet de subtilitats quasi imperceptibles en el control 
del pedal, de la pulsació, del silenci. La seva cosmologia de 
la música sobrepassa qualsevol expectativa o referència 
que es tingui d’altres maneres de tocar el piano o d’altres 
versions canòniques del repertori que ofereix. Per això és 
capaç d’omplir any rere any la sala del Palau de la Música 
Catalana amb gairebé dues mil persones.

És cert, també, que el seu geni sonor no busca complaure 
el públic ni els experts amb una òptica recognoscible de les 
obres mestres, sinó que en la seva exploració del fenomen 
sonor fa una dissecció profunda de la idea musical que els 
compositors de totes les èpoques han deixat en el rastre 
inacabat de la partitura. Cada programa que planteja és un 
repte per als més fanàtics del piano. Aquesta vegada sembla 
que Sokolov vulgui establir algun paral·lelisme numèric i 
estilístic triant els opus 119 dels catàlegs de Beethoven i de 
Brahms. Completarà el segon compositor amb les sis peces 
de l’opus 118. I amb Beethoven, ens portarà dels seus inicis 
clàssics amb la tercera sonata a les miniatures romàntiques 
de les seves bagatel·les.
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BARCELONA OBERTuRA SPRING FESTIVAL
DIMECRES 6 DE MARç a les 20 h
Palau de la Música Catalana
Grigory Sokolov, piano
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HAMLET

a resta no és silenci. Amb permís de Shakespeare, la darrera rèplica del príncep de Dinamarca ha de ser reformulada 
si volem entendre l’adaptació operística d’una de les seves tragèdies més cèlebres. No debades, Ambroise Thomas 
(1811-1896) va convertir Hamlet en un gran espectacle pensat per al públic del París del Segon Imperi: les pertinents 
peces de lluïment per als protagonistes, imponents escenes de conjunt, el toc fantàstic que aporta l’espectre del 
rei difunt i, per descomptat, el preceptiu ballet tant del gust francès.

El resultat va ser un èxit notable per a aquest títol estrenat el 1868, un èxit que no va garantir la pervivència 
de Hamlet al repertori durant el segle xx. No hi va ajudar gaire un aspecte sovint criticat, la fidelitat relativa 

del llibret a l’original shakespearià: aquí, Hamlet no mor pas. És clar que amb la quantitat de morts que té al seu voltant 
és difícil parlar de final feliç. un bon termòmetre del progressiu desinterès per l’obra el trobem al mateix Gran Teatre del 
Liceu: representat amb certa assiduïtat entre el 1882 i el 1931, Hamlet no tornaria a l’escenari de les Rambles fins al 2003 en 
unes memorables representacions protagonitzades per Simon Keenlyside i Natalie Dessay, per sort preservades en DVD.

L’esment d’aquests dos noms no és casual, ja que justament ha estat l’interès d’alguns grans intèrprets el que ha permès 
el retorn de Hamlet a les programacions. Més enllà de l’adulteració major o menor de l’original, el paper protagonista 
presenta un ampli ventall d’estats d’ànim que el baríton que l’encarna ha de traduir amb ductilitat expressiva i brillantor 
vocal. No pot faltar a la cita el monòleg més famós de la història del teatre, convertit en un entotsolat «Être ou ne pas 
être». La part d’Ophélie, a banda d’un preciós duo amb Hamlet a l’acte primer, té al seu càrrec una dilatada escena de la 
bogeria, espectacular i commovedora a parts iguals.  

Hamlet torna al Liceu en versió de concert amb dos protagonistes d’excepció. Carlos Álvarez, un cantant ben estimat 
pel públic de Barcelona, serà l’atribolat Hamlet, mentre que Diana Damrau, una de les més estimulants sopranos lirico-
lleugeres de l’actualitat, encarnarà Ophélie. L’obra de Thomas manté la tipologia vocal característica del drama romàntic, i 
així el rei Claudius és un baix (Nicolas Testé), la reina Gertrude una mezzosoprano (Eve-Maud Hubeaux) i Laërte, el germà 
d’Ophélie, un tenor (Celso Albelo). un gran equip per a una òpera, malgrat tot, shakespeariana.

XAVIER CESTER

SHAKESPEARE 
AMB PERFuM 

FRANCèS

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIJOUS 7 DE MARç a les 20 h
Gran Teatre del Liceu

Cor i orquestra del Liceu
Daniel Oren, director
Diana Damrau, soprano
Carlos Álvarez, baríton
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er sort, les òperes de Georg Friedrich 
Händel (1685-1759) ja no són una raresa 
en el panorama operístic internacional. 
Avui els teatres lírics d’arreu programen 
Rinaldo, Alcina, Giulio Cesare o Ariodante 
amb certa normalitat. Són títols 
extraordinaris, que van contribuir a 

consolidar les potentíssimes bases d’un bel canto que es 
perpetuaria fins ben entrat el segle xix.

Certament, la filologia i els criteris interpretatius 
«d’època» s’han imposat a les feixugues lectures que 
durant els anys 50 i 60 —i part dels 70’— van realitzar 
alguns directors d’orquestra que es poden considerar 
els veritables «ressuscitadors» de la producció teatral 
de Händel. Avui dia, doncs, no és estrany escoltar 
les meravelloses àries da capo de Händel a càrrec de 
contratenors, acompanyats per orquestres afinades a 
422,5 Hz. i amb instruments de corda de tripa, trompes 
sense pistons, sons amb poca vibració i dinàmiques i 
tempi amb forts contrastos. Per contra, aquest rigor 
filològic sembla encaixar bé amb posades en escena 
modernes que apropen les passions de Cèsar, Cleòpatra, 
Xerxes, Ginebra, Armida o Almirena a les dels nostres 
dies. I és que les històries o les epopeies del passat, on 
hem d’incloure cròniques i annals de Tàcit, Plutarc o les 
immenses creacions poètiques de Tasso i Ariosto, no 
són més que reflexions sobre què i qui som basades en 
qui i com hem estat.

Claus Guth s’enfronta a Rodelinda com si l’òpera de 
Händel fos un drama familiar actual, vist amb els ulls de 
Grimoaldo, l’usurpador del tron milanès. El muntatge que 
ara arriba al Liceu ve precedit de la unanimitat de públic 
i crítica, que han aplaudit la modernitat de l’espectacle 
i la seva fidelitat a l’esperit original. La qualitat musical 
està assegurada per l’equip vocal que formen, entre 
d’altres, Bejun Mehta, Joel Prieto i Lisette Oropesa, i per 
la direcció de Josep Pons.

Rodelinda és una òpera que Händel va estrenar al 
King’s Theatre de Londres el 13 de febrer de 1725 i que 
ja aleshores va gaudir de cert èxit. El llibret de Nicola 
Francesco Haym s’inspirava en el drama de Pierre 
Corneille Pertharite, roi des Lombards. La peça narra el 
desig de Grimoaldo de casar-se amb Rodelinda, vídua 
del rei Bertarido, ignorant que el monarca en realitat 
és viu i que tornarà per venjar els afanys usurpadors 
del seu enemic. un drama de capa i espasa, embellit 
pel característic estil de l’autor d’El Messies en el punt 
àlgid de la seva trajectòria com a compositor operístic. 

RODELINDA
JAuME RADIGALES BABí

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIVENDRES 8 DE MARç  
a les 20 h 
Gran Teatre del Liceu

Orquestra del Liceu
Josep Pons, director
Claus Guth, director d'escena
Bejun Mehta, contratenor
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MARÇ AL  
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 Més informació, entrades i 
abonaments a mercatflors.cat
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2 i 3 de març
PERE FAURA
BALLAR ÉS COSA 
DE LLIBRES
FLIC FESTIVAL

9 i 10 de març
BORIS CHARMATZ / 
MUSÉE DE LA DANSE 
10000 GESTOS

Del 14 al 17 de març
LA VERONAL
PASIONARIA
 
Del 21 al 24 de març
CÈL·LULA #1  
ALBERT QUESADA
FLAMINGOS

23 i 24 de març 
ARRANGEMENT 
PROVISOIRE- 
JORDI GALÍ 
ORBES
Al MNAC 

Del 27 al 30 de març
ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER / 
ROSAS 
ACHTERLAND 
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a primavera de 1913 va ser un moment 
trencador en l'esfera musical, no exempt 
d’escàndols per part dels dos focus 
d’atenció de la Philosophie der neuen 
Musik adorniana. D’una banda, el 31 de 
març s’interrompé un concert a la 
Musikverein de Viena que dirigia 

Schönberg amb obres seves, de Berg, Webern, 
Zemlinsky i Mahler, conegut com l’Skandalkonzert. 
L’altre fet va ser la première a París de Le sacre du 
printemps de Stravinsky el 29 de maig de 1913 al 
Théâtre des Champs-Élysées amb coreografia de 
Vatslav Nijisky. El públic d’aquell vespre estava dividit 
entre els tradicionalistes disfressats d’esnobs, que 
esperaven un ballet ple de bellesa, i els «bohemis» 
que, pel fet de ser-ho, aplaudien tot signe de 
modernitat. El conflicte va arribar quan es van 
mesclar els dos grups. Le Figaro descrivia l’obra com 
«una laboriosa i pueril barbaritat»: l’experimentació 
amb la tonalitat, la tensió consonància-dissonància 
i, especialment, les innovacions en la mètrica i el 
ritme tenen, encara avui, molta part del públic 
corpresa. 

Però Nijisky no va estrenar només el ballet de 
Stravinsky aquell maig al Théâtre des Champs-Élysées, 
sinó que se li havia girat feina amb Jeux, de Debussy, 
estrenat el dia 15. La música és efectista, colorista, amb 
el joc d’atmosferes característic de Debussy. És una 
de les obres amb més màgia del compositor francès, 
i també d’escriptura més rigorosa, ja que tot deriva 
d’un motiu inicial: tres notes d’una gamma ascendent 
seguides d’un interval descendent de tercera.   

El director nord-americà Kent Nagano, que captivà 
Centreeuropa com a titular a la Staatsoper de Munic, 
ara és director de l’Orquestra de Montreal i de l’òpera 
d’Hamburg. Dirigirà, el cap de setmana del 9 de març 
a L’Auditori, els dos ballets de 1913, l’impressionista 
(Debussy) i l’avantguardista (Stravinsky), a banda d’un 
convidat de luxe com el pianista Jean-Yves Thibaudet.

Thibaudet tocarà el Concert per a piano i orquestra 
núm. 5 en Fa major «Egipci», d’un dels seus compositors 
favorits, el seu compatriota Camille Saint-Saëns. 
Escrit l’any 1896 per celebrar el cinquantè aniversari 
del debut del compositor a la Salle Pleyel de París, el 
sobrenom s’explica perquè fou compost a Luxor en 
unes de les seves freqüents vacances a Egipte, que 
li inspiraren aires orientals per a una peça narrativa 
amb tonalitats i modes sonors poc habituals i amarats 
d’exotisme. una pàgina fantàstica per segellar 
un concert programàtic vistós, colorista i ple de 
contrastos, però amb París com a epicentre. 

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DISSABTE 9 DE MARç a les 19 h
I DIUMENGE 10 DE MARç a les 11 h
L'Auditori

Orquestra Simfònica 
de Barcelona
Kent Nagano, director
Jean-Yves Thibaudet, piano
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quest mes de març tindrem l'oportunitat 
d'escoltar en dues ocasions, una a 
L'Auditori i l'altra al Palau de la Música 
Catalana, el pianista Daniil Trifonov, 
guardonat amb diversos premis 
internacionals de prestigi, i l'Orquestra 
Simfònica del Teatre Mariinsky, sota la 

batuta de Valery Gergiev, un dels directors més aclamats pels 
auditoris i teatres del món.

El concert de L'Auditori, el dia 11 de març, obrirà el 
teló amb Serguei Rakhmàninov (1873-1943) i el Concert 
per a piano i orquestra núm. 1 en Fa sostingut menor, op. 1 
(1890-1892), dedicat a Aleksandr Siloti i reescrit el 1917. En 
aquest concert es palesa la fortalesa d'una obra jove i les 
petjades de Txaikovski, Schumann, Liszt i Grieg.

El primer moviment, vivace, és líric i molt poderós en els 
seus acords i en la seva expressivitat. El segon moviment, 
andante cantabile, teixit com un nocturn, malgrat tenir un 
tema més lluminós i viu, donarà pas al tercer moviment, 
allegro scherzando, que presenta uns prominents passatges 
en els acords i unes atrevides octaves que confereixen una 
gran força final. 

El concert del Palau de la Música Catalana del 12 de 
març s'encetarà amb una de les obres més conegudes de 
Serguei Prokófiev, la Cantata Aleksandr Nevski, op. 78 (1939), 
acompanyada per l'excel·lent Orfeó Català. Aquesta cantata 
conté set episodis per a mezzosoprano, cor i orquestra. La 
partitura original va ser la banda sonora del film del mateix 
títol de Serguei Eisenstein, que va reutilitzar una aventura 
èpica del segle xiii de caire victoriós per alertar els nazis de 
la fortalesa de Rússia. L'obra posseeix una gran brillantor 
instrumental i una elevada expressivitat del cor, que canta 
en rus i en llatí. El sisè moviment ens ofereix la presència 
d'una mezzosoprano que plora la mort dels seus éssers 
estimats a la batalla del gel del llac Peipus.

El segon gran compositor de la vetllada serà Aleksandr 
Scriabin amb i el Concert per a piano en Fa sostingut menor, 
op. 20 (1896), l'únic que va escriure i amb l'empremta de 
Chopin. En l'allegro el piano introdueix el tema principal i 
després l'orquestra el repeteix mentre el piano l'acompanya 
amb octaves. Les frases són llargues, les melodies tendeixen 
al cromatisme i s'usen polirítmies. L'andante pren la forma 
d'un tema i quatre variacions de caràcter nostàlgic. 
L'orquestra n'introdueix el tema i el piano apareix, en la 
primera variació, acompanyant-la amb arpegis i polirítmies 
canviants. La segona variació és més ràpida i amb salts 
d'octaves; la tercera és una lenta marxa fúnebre i la quarta 
posseeix una complexa ornamentació amb el clarinet que 
acompanya en contrapunt el solista, que acaba amb el retorn 
del tema a l'orquestra i al piano. En l'allegro moderato el tema 
principal exposat és magistral i el segueix un exigent arpegi 
que mostra una rica i desafiant expressivitat.
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BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DILLUNS 11 DE MARç 
a les 20.30 h
L'Auditori

Orquestra Mariinsky
Valery Gergiev, director
Daniil Trifonov, piano

DIMARTS 12 DE MARç
a les 20 h
Palau de la Música Catalana 

Orquestra Mariinsky
Orfeó Català
Valery Gergiev, director
Daniil Trifonov, piano



             
n el marc de la temporada de cambra de L’Auditori, 
el març propvinent ens visitarà un trio d’asos: 
el violinista Daniel Sepec, la violista Tabea 
Zimmermann i el violoncel·lista Jean-Guihen 
Queyras. Es tracta de tres solistes de renom, 
però que mai no han deixat de banda la música 
de cambra. És més, al costat de la violinista Antje 

Weithaas formen el Quartet Arcanto, que actua regularment 
arreu del món. Per tant, no estem parlant d’una suma 
heterogènia de talents individuals, sinó d’un grup de cambra.

Daniel Sepec és el concertino de la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, amb la qual actua sovint 
com a solista. També com a solista ha estat convidat 
per la Camerata Academica Salzburg o l’Orquestra de 
Cambra d’Europa. Tabea Zimmermann és una violista 
d’un so molt dolç i càlid, convidada per orquestres com 
la Filharmònica de Berlín o la Simfònica de Londres. 
També ha interpretat música de cambra al costat d’artistes 
reconeguts com Pierre-Laurent Aimard, Christian Tetzlaff, 
o el Quartet Alban Berg. Jean-Guihen Queyras, segurament 
és l’intèrpret que tenim més present, ja que els darrers 
anys s’ha prodigat molt a Barcelona, en solitari, i sobretot, 
al costat d’Alexander Melnikov i d’Isabelle Faust. A tall 
d’exemple, recordem la integral de les suites per a violoncel 
de Bach i els trios de Schumann. Queyras és un músic 
d’una tècnica perfecta i un so vellutat i elegant.

El programa que aquest trio de músics ens presenta és 
clàssic, però amb un punt de risc. El títol amb què s’anuncia 
és Mozart Divertimento, que és la darrera peça d’un programa 
integrat també per la Serenata en Re major, op. 8 de Beethoven 
i el Trio per a corda de Sándor Veress. Estratègicament, els 
músics han situat el trio de Veress al mig dels dos clàssics, 
per fer un trencament notori. La Serenata de Beethoven 
és una peça de tall absolutament clàssic que data de 1796 
i que va tenir molt d’èxit quan es va estrenar, sobretot pel 
seu Allegretto alla Polacca, molt apreciat en els ambients 
musicals de Viena.

Després de Beethoven es produeix el canvi abrupte i 
passem al segle xx. Potser no el més radicalment trencador, 
amb el Trio per a corda que el compositor hongarès Sándor 
Veress va compondre el 1954. Veress va ser alumne de Kodály 
i de Bartók, i mestre de Ligeti i de Kurtág. El trio que en 
sentirem, en dos moviments, és una peça d’un aire fred 
i desangelat, una mena de crit que remou consciències.

Finalment, tornem a la calidesa del classicisme amb el 
nom estrella del concert: Mozart. El Divertimento K. 563 és 
una peça de 1788 que s’estructura en set moviments. No 
dubtem que Sepec, Zimmermann i Queyras en faran una 
interpretació fantàstica.
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BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIMECRES 13 DE MARç 
a les 20 h
L'Auditori

Daniel Sepec, violí
Tabea Zimmermann, viola
Jean-Guihen Queyras, violoncel
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GuSTAV 
MAHLER 

EL REFuGIS DE LA BARBàRIE

ls territoris que Gustav Mahler habità durant la 
seva infantesa i joventut, al cor de Bohèmia, 
són els indrets més allunyats de la mar de tota 
Europa. Això significa la presència constant 
d'un horitzó terrestre, franquejable i poblat: 
la garantia d'una continuïtat en els intersticis 
i en la diversitat. La seva condició errant 

(«bohemi entre els austríacs, austríac entre els alemanys, 
com a jueu arreu») encarna la fondària d'una Europa 
complexa, contradictòria, ampla i infinita.

una possibilitat d'aproximar-se al continent inabastable 
que és Mahler i la seva música és a través dels diferents refugis 
que pogué construir al llarg de la seva vida per, durant els 
estius, compondre. Els refugis de Mahler són recers dins 
un paisatge infinit d'horitzons d'una barbàrie continguda, 
tensa i esgotadora que acabaria esclatant.

El primer, a Steimbach, a la riba del llac Attersee, és 
un habitacle senzill i auster. un espai reduït on amb prou 
feines s'hi encabeix un piano, un escriptori, una cadira i una 
estufa de llenya. una de les parets compta amb una finestra 
des de la qual s'albira el llac. Refugi, cau o cel·la: l'habitacle 
recorda Walden de Thoreau. En la simplicitat de l'estança, el 
compositor practica la nepsis: la pràctica conscient i volguda 
del distanciament i del silenci atent, del despullament. Des 

d'Attersee, Mahler fou capaç de prendre la perspectiva 
necessària per compondre la Segona i la Tercera simfonies, 
entre 1893 i 1896.

La Tercera simfonia, que podrem escoltar amb la Gustav 
Mahler Jugendorchester, és una obra de dimensions colossals. 
Concebuda com un fresc sincrètic d'imatges preses de la 
natura i de la mitologia clàssica, el procés de redempció 
humana és el seu substrat. Amb textos de Nietzsche i del 
recull Des Knaben Wunderhorn, i amb un cúmul de referències 
musicals diverses, aquesta simfonia testimonia la digestió 
sonora dels horitzons de referència de Mahler des de la 
pràctica de la seva nepsis.

La Cinquena incorpora una estructura eminentment 
dramàtica. Composta a Maiernigg, a la vora del llac Wörthersee, 
en un refugi que emprà entre 1901 i 1907, si bé —i a diferència 
de l'anterior— ubicat en un boscatge espès, sense cap vista 
nítida més enllà de l'arbrat. Em demano si aquesta tria pot 
ser símptoma d'un creixent pessimisme antropològic que 
impregna i de què s'embeu, progressivament, la música de 
Mahler. Aquí, el col·lapse de l'aparellament d'esperança i 
precarietat característic de la seva música —paraules de Josep 
Casals— fa esclatar la nostàlgia i el temor a la barbàrie amb la 
seva màxima fúria i claredat estructural, constituint-la com 
una de les seves obres més cèlebres.

JORDI ALOMAR

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIJOUS 14 DE MARç  
a les 20 h
Palau de la Música Catalana

Gustav Mahler Jugendorchester 
Cor de joves i cor de noies  
de l'Orfeó Català  
Jonathan Nott, director

25



26

TH
ÉO

R
IN

a prestigiosa soprano dramàtica sueca, Irene Théorin, destacada intèrpret 
wagneriana a Bayreuth, on es va distingir com a recordada Isolde, és una 
cantant molt estimada a casa nostra, on fins i tot té un destacat grup de fans, 
anomenats els Théorins, que l’adoren. Irene ens oferirà un interessant recital 
de cançons i lieder entre clàssics i alguns fora del repertori habitual que solen 
presentar els cantants per les nostres contrades. La sessió començarà amb 
una «perla» wagneriana, el «Dich teure Halle», primera ària d’Elisabeth del 

Tannhäuser wagnerià, que canta la protagonista femenina de l’òpera quan saluda la sala on 
se solien fer els concursos de cant del castell de la Wartburg, a Turíngia. Aquesta òpera està 
recreada sobre la mítica història que es va inventar Wagner per donar un contingut pretesament 
històric a la narració del personatge real del cantaire Heinrich Tannhäuser. Després, el recital 
continuarà amb cinc delicats lieder de Schubert, el darrer dels quals és el cèlebre «Grettchen 
am Spinnrade» («Margarida amb la filosa») —curiosament, el mateix personatge de la 
Marguerite del Faust de Gounod, i en què les repeticions i el ritme del piano recreen una 
atmosfera plenament identificada amb el caràcter idiosincràtic schubertià. La sessió continuarà 
amb cinc lieder de Richard Strauss, considerat per molts com l’últim gran compositor romàntic 
de lieder, i que tancarà la primera part amb el delicat «Zueignung», que és una mena de 
salutació i agraïment poètic amb què molts cantants acaben les seves actuacions. Irene 
Théorin ens oferirà a la segona part una novetat absoluta: cinc cançons del compositor suec 
i adscrit al moviment modernista Gösta Nyström i quatre més del compositor finlandès de 
parla sueca, Jean Sibelius, un compositor que va aturar la seva creativitat el 1930, tot i que 
encara va viure vint-i-set anys més. Per arrodonir el recital, la intèrpret sueca cantarà una 
de les grans àries de soprano dramàtica escrites per Puccini per fer-nos apreciar la duresa 
de caràcter de la mítica princesa Turandot: «In questa reggia». A la seva última òpera, Puccini 
va forçar al límit les capacitats vocals de la protagonista d’aquest diabòlic paper amb el qual 
només les grans sopranos com Irene Théorin han pogut brillar degudament, seguint l’estela 
de la, en el seu temps famosa i mai oblidada, cantant noruega Birgit Nilsson. 
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BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIJOUS 14 DE MARç 
a les 20 h
Gran Teatre del Liceu
Recital Irene Théorin, soprano

26©
 C

hr
is 

G
lo

ag



27

LA
 

N
O

V
EN

A
 

D
E 

BE
ET

H
O

V
EN

eethoven a l’Europa del passat, del present i 
del futur —agrego— al meu entendre, incert, 
si no s’imposa la reflexió i la raó. Tal sembla 
ser la formulació d’aquesta proposta a través 
de la seva Novena simfonia, una obra que sens 
dubte ha marcat no solament la història de 
l’art occidental, sinó que en cada moment 

convida a pensar sobre els seus significats, ja que molt 
directament es vincula a les crisis i a una mirada al futur de 
la humanitat ja des de la seva concepció. 

Tractar el tema en termes descriptius, o quasi analítics, 
seria tornar a llocs comuns i a revisitar referències molt a la 
mà de tots nosaltres, com la capacitat de Beethoven de fer 
avançar l’organisme orquestral, la introducció —com d’alguna 
manera s’havia fet en temps del Barroc— del vocal de forma 
rellevant en una forma tradicionalment instrumental, o la 
dimensió amb què es tracten alguns instruments des que la 
simfonia va començar a regnar en el Classicisme de Haydn 
i de Mozart, o la personalitat i potència dels seus temes. 

Beethoven eixampla la base operativa de l’orquestra, com 
havia fet amb el piano, dialogant amb els constructors que 
avançaven en la tècnica del forte-piano al pianoforte actual. 
Símbols tots, primer, d’una burgesia del segle xviii incipient que 
començava a dir la seva paraula davant el poder d’aristocràcia 
i Església; i representant, a més, del desvetllament de la 
indústria en ésser un dels primers instruments que es 
fabriquen en sèrie. I pel que fa a l’orquestra, un organisme 
que, si bé en el Classicisme era signe d’ordre i organització 
—Mannheim, per exemple—, a partir de les transgressions 
del Romanticisme que representa ja Beethoven, comença 
a ser part de les referències de la burgesia. No oblidem que 
la Novena simfonia va ser un encàrrec, i no dels que feien 
els nobles, sinó de la Philharmonic Society de Londres, 
una ciutat que va obrir el mercat de la música al món, molt 
concretament des de Haydn, encara que també abans.

Però la seva significació social va continuar in crescendo fins 
a arribar a aquella recordada sessió dirigida per Fürtwangler 
en ple III Reich, en què indústria i orquestra es fusionaven 
pel que fa a significat simbòlic. O poc abans, quan Pau Casals 
intentava començar l’assaig general de la Novena que havia 
d’inaugurar les Olimpíades Populars de Barcelona, clarament 
crítiques amb les de Hitler, i va ser informat per un agitat 
emissari que havia tingut lloc l’alçament de Franco i havien 
de desallotjar la sala, al començament de la Guerra Civil.

No casualment la unió Europea va triar l’«Oda a l’alegria» 
com el seu himne, una paraula de llibertat davant tants 
atemptats recents, una cosa que sens dubte va patir el mateix 
Beethoven, quan va constatar que la seva idea de llibertat 
no coincidia amb l’actitud imperial de Napoleó, mentre 
componia amb el so dels bombardejos; i quan la sordesa 
el va recloure al seu interior, va incrementar aquella lluita 
expressionista davant l’opressió. D’allà la seva semblança 
amb Goya, no en el sentit literal, sinó fonamentalment en la 
mirada crítica, la veu d’alerta que sorgeix de les entranyes de 
l’artístic per alertar l’home de l’opressió. Des d’aquell abisme 
en què no se sentien sinó les músiques interiors, o els crits 
en la foscor de la pintura de Goya, serà significativa la llum 
que s’exposa en Fidelio, la petita besllum que la llibertat és 
possible per a la societat.
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BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIVENDRES 15 a les 20.30 h
DISSABTE 16 a les 19 h 
I DIUMENGE 17 a les 11 h
L'Auditori

Orquestra Simfònica  
de Barcelona
Orfeó Català   
Cor de Cambra del Palau
Kazushi Ono, director

Agrupación Señor Serrano
direcció escènica i vídeo
Marta Mathéu, soprano
Lidia Vinyes Curtis, 
mezzosoprano

David Alegret, tenor 
Simon Neal, baríton
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n uns temps de fanatismes, enmig de la 
barbàrie i la misèria de la guerra, la 
música de Heinrich Schütz semblava 
pregar a Déu pel triomf del Bé i celebrar 
alhora la seva lloança, a través d’una música 
al servei del text, amb harmonies 
dramatitzant les emocions i entregades a 

alliberar les ànimes turbulentes dels oients devots. 
La història relegaria més tard el nom de Schütz a 

un racó de la memòria. El qui fou un dels més originals 
i importants compositors del seu temps caldria escoltar-
lo ara a través del llegat dels seus successors, que 
recollirien d’ell la síntesi entre el millor de la tradició 
concertant i policoral italiana i l’essència de la tradició 
coral i polifònica alemanya. 

El proper 17 de març a la Sala Oriol Martorell de 
l’Auditori de Barcelona, Lluís Vilamajó, al capdavant de la 
Jove Capella Reial de Catalunya, ens convida a acostar-nos 
a l’obra de Heinrich Schütz a través de la interpretació 
de les Musikalische Exequien, op. 7 i completant el concert 
amb obres de Johann Christoph, Johann Michael i Johann 
Sebastian Bach, tots tres deutors del seu llegat. 

Les Musikalische Exequien, op. 7 s’originen en la 
petició de Heinrich II de Reuss-Gera, príncep alemany, 
a Heinrich Schütz com a panegíric fúnebre per al qual 
Schütz escull textos extrets de l’Antic Testament, 
dels evangelis i dels corals luterans. El resultat és 
una enorme obra coral dividida en tres parts, en què 
s'alternen moments solístics i policorals a més de 
l’acompanyament instrumental. 

Els protagonistes d'aquest concert seran els membres 
de la Jove Capella Reial de Catalunya sota la direcció 
de Lluís Vilamajó, una nova formació que reuneix una 
selecció de joves cantants que han participat en algu-
na de les Acadèmies que ha organitzat el mestre Jordi 
Savall. Segons Lluís Vilamajó, «la Jove Capella Reial de 
Catalunya és fruit de les Acadèmies que des de 2010  Jordi 
Savall dirigeix i que ens recorden la labor pedagògica 
que durant tota la seva vida ell i Montserrat Figueras 
han desenvolupat per motivar i formar joves intèrprets 
i que ara es concreta en un conjunt musical professional 
i professionalitzador».

JOVE CAPELLA 
REIAL DE CATALuNyA

MARTí SANCLIMENT

BARCELONA OBERTuRA 
SPRING FESTIVAL
DIUMENGE 17 DE MARç
a les 19 h
L'Auditori

Jove Capella Reial  
de Catalunya
Lluís Vilamajó, director
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11.30 h  

(matinal)

19.30 h          

Inauguració 

Obertura City+

15-19 h 

19.00 h 

20.00 h 

21.00 h 

20.00 h

20.30 h

19 h 

20 h 

21.00 h 

20.30 h 

21.15 h 

12 h 

20.30 h 

(19.30 h

visita casa)

Auditori Sant Martí

Antiga Fàbrica  

Estrella Damm 

(sala de màquines)

Conservatori  

del Liceu

CC Fort Pienc

Fàbrica de creació  

Fabra i Coats

Casa Batlló 

Presó Model

Pavelló Mies 

van der Rohe

CC La Sedeta

Conservatori  

del Liceu

Casa Batlló 

CC Torre Llobeta    

  

Monestir Sant Pau  

del Camp

Can Framis  

Fundació Vila Casas

Casa Vicens 

Plaça d'Angeleta Ferrer, 2 Barcelona

Carrer del Rosselló, 515 Barcelona

Carrer Nou de la Rambla, 88 

Barcelona

Plaça Fort Pienc, 4-5 Barcelona

Carrer Sant Adrià, 20 Barcelona

Passeig de Gràcia, 43 Barcelona

Carrer d'Entença, 155 Barcelona

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 

Barcelona

Carrer de Sicília, 321 Barcelona

Carrer Nou de la Rambla, 88 

Barcelona

Passeig de Gràcia, 43 Barcelona

Carrer de Santa Fe, 2 Barcelona

Carrer de Sant Pau, 101 Barcelona

Carrer d'Ausiàs Marc, 22 Barcelona

Carrer de les Carolines, 20 Barcelona

KamBrass Quintet,  

conjunt de metalls

Mercedes Gancedo +  

Bernardo Rambeaud, 

lied amb guitarra

Kebyart Ensemble,

conjunt de saxos

Ferran Talarn, guitarra

Masterclass Lisette Oropesa

Quartet corda de l'OBC + 

Pablo Bruera, artista visual

Kebyart Ensemble,

conjunt de saxos   

Marc Heredia, piano

Pau Codina, cello

i Jaume Guri, violí

Lluïsa Espigolé, piano preparat

Cor de Petits i Mitjans  

de l'Orfeó Català 

Escenes líriques a càrrec  

dels alumnes del  

Conservatori del Liceu

Pau Codina, cello

Mercedes Gancedo + 

Bernardo Rambeaud,

lied amb guitarra

           

Cosmos Quartet,

quartet de corda

Funktion Ensemble,

trio de corda

Ferran Talarn,

guitarra

DIMARTS 5

DIMECRES 6

DIJOUS 7

DIVENDRES 8

DISSABTE 9

DIUMENGE 10

OBERTURA CITY+ (GRATuÏTS*) 
pROGRAMA DE CONCERTS DEL 5 AL 17 DE MARÇ

Obres d'Ewald, Crespo, 

Bernstein i altres

Obres de Guastavino,  

Toldrà i Piazzola

Obres de Riley, Glass,  

Pärt i Nyman

Obres de Bach, Schubert,  

Haas i Falla

Obres de Schumann,  

Granados, Wagner i Liszt

Obres de Casals, Telemann i Bach

Integral de les sonates per a  

piano preparat de John Cage

Cantata de Josep Ollé i Laura Aubert 

i cançons de compositors catalans

Obres de Bach i Cassadó

Cançons de Gustavino, Ginastera, 

Nobre, Villa-Lobos i Piazzola

Obres de Schubert i Mozart

Obres de Lucier, McCaffrey,  

Ravel i Kurtág

Obres de Mompou, Falla,  

Tedesco, Piazzola i José
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20.30 h 

20.30 h 

12.00 h 

(matinal)

20.30 h 

20.00 h

19.00 h 

19.00 h 

21.00 h 

20.00 h

20.30 h 

21.00 h

12 h

16.30 h  

i 18 h

19.00 h

20.00 h

12.00 h  

(matinal)

19.00 h 

Conservatori 

del Liceu

CC Trias i Peitx

Casinet d'Hostafrancs

CC Tomasa Cuevas

CC Pere Pruna   

Fundació Miró

Espais Volart Fundació 

Vila Casas

Casa Batlló 

CC Pere Pruna   

CC Torre Llobeta

      

CC La Sedeta

Museu Nacional d’Art  

de Catalunya

(Marató de concerts) 

CC Zona Nord

Auditori Sant Martí

Casinet d'Hostafrancs

Fàbrica de creació  

Fabra i Coats

Carrer Nou de la Rambla, 88  

Barcelona

Carrer Riera Blanca, 1 Barcelona 

Carrer del Rector Triadó, 53 

Barcelona

Carrer de Dolors Masferrer, 33-35  

Barcelona

Carrer de Ganduxer, 130 Barcelona

Parc de Montjuïc, s/n Barcelona

Carrer de Roc Boronat, 116-126  

Barcelona

Passeig de Gràcia, 43 Barcelona

Carrer de Ganduxer, 130 Barcelona

Carrer de Santa Fe, 2 Barcelona

Carrer de Sicília, 321 Barcelona

Palau Nacional, Parc de Montjuïc,  

s/n, Barcelona

Carrer de Vallcivera, 14 Barcelona

Plaça d'Angeleta Ferrer, 2 Barcelona

Carrer del Rector Triadó, 53  

Barcelona

Carrer Sant Adrià, 20 Barcelona

Cor Jove de l'Orfeó Català 

Quintet de corda de l'OBC

Funktion Ensemble,

trio de corda

Quartet de corda 

del Gran Teatre del Liceu

Laura del Río, soprano  

Rodrigo de Vera, piano 

KamBrass Quintet,

conjunt de metalls

Adrià Pagès, guitarra

Eudald Buch, piano

 

Jorge Nava, piano

Tetra Brass Ensemble,

conjunt de metalls 

Mireia Tarragó i Marina Pelfort,

lied, soprano i piano

Mario Miralles, clavicèmbal

Bernat Prat, violí

Barcelona Reed Quintet,

conjunt d'instruments  

de llengüeta

Cor Jove de l'Orfeó Català,

Cor Juvenil Clavé XXI i Cor  

i Orquestra VOZES

Cor de Dones del Gran  

Teatre del Liceu 

Marta Puig, piano

Tetra Brass Ensemble,

conjunt de metalls

DILLUNS 11

DIMARTS 12

DIMECRES 13

DIJOUS 14

DIVENDRES 15

DISSABTE 16

DIUMENGE 17

Obres de compositors romàntics  

i del segle xx

Obres de Mozart i Brahms

Obres de Bach, McCaffrey, 

Ravel i Kurtág

Obres de Beethoven i Xostakóvitx

àries d'òpera i sarsuela

Obres d'Ewald, Crespo,  

Bernstein i altres

Obres de Gasull, Mompou i Pagès

Obres de Mozart i Schubert

Obres de Rakhmàninov, 

Casablancas i Prokofiev

Obres de Bernstein, Bruckner,  

Bach i Crespo, entre d'altres

Obres de Robert i Clara Schumann 

i Brahms

Obres de Bach, Duphy i altres. 

Obres de Hindemith i Bach 

Obres de Rossini, Bizet i Toldrà

Obres de Mozart, Morricone  

i Holst i tradicionals

Concert de cors operístics  

a l'entorn del compositor  

Richard Wagner

Obres de Schumann i Mompou

Obres de Bernstein, Bruckner,  

Bach i Crespo entre d'altres
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l pròxim mes de març ens brindarà l’oportunitat 
de gaudir de la música del violoncel·lista Pau 
Codina, aquesta vegada gràcies al festival 
Barcelona Obertura Spring Festival en la versió 
City+, que el durà a interpretar Bach en espais 
tan emblemàtics com la Presó Model de 
l’Eixample barceloní o la Casa Batlló del passeig 

de Gràcia. 
Pau Codina és un dels noms que més ressonen a orelles 

dels melòmans del país i és que el jove violoncel·lista català 
és, sens dubte, un dels intèrprets més reconeguts tant en 
l’àmbit local com en l’internacional. Codina compta amb un 
currículum brillant que l’ha col·locat sota les batutes de més 
prestigi i l’ha fet mereixedor de nombrosos premis i guardons 
internacionals. En l’actualitat, forma part dels projectes de 
cambra Esbjerg Ensemble, amb base a Dinamarca, el català 
Trio Fortuny, i els projectes originats al Regne unit Oculi 
Ensemble, Idomeneo String Quartet i Cellophony.

No és cap secret, doncs, que Codina es troba submergit en 
el món de la cambra i que el seu repertori actual és tan variat 
com la mateixa història de la música; els programes que ha 
interpretat últimament van del Barroc a la contemporaneïtat, 
passant pels clàssics, els romàntics, les avantguardes i la 
música de Ligeti, Strauss, Xostakóvitx, Boulanger i Bach, 
sempre Bach. Codina comenta, pensatiu, que sempre acaba 
tornant a Bach. «Potser com la majoria dels violoncel·listes?», 
es pregunta l’intèrpret... 

La música de Bach serà la columna al voltant de la qual 
Codina construirà un programa que ens interpretarà al seu 
pas per la ciutat comtal; a la Presó Model, el dia 7 a les 20 
h, i a la Casa Batlló, el dia 8 a les 21 h. Tal com diu el jove 
violoncel·lista, Bach és una mena de refugi on la música es 
transforma en quelcom universal i al mateix temps íntim i 
personal. Segons Codina, la música de Bach mai es fa pesada, 
acostar-s’hi repetidament al llarg dels anys és una manera 
d’anar-se trobant com a artista i violoncel·lista; i es demana 
si això deu passar a tots els violoncel·listes. 

Els espais que acolliran la música de Bach el pròxim 
mes de març tampoc el deixen indiferent. La Casa Batlló 
és, sens dubte, una de les joies arquitectòniques de la ciutat 
i fer-hi un concert li concedeix una atmosfera encara més 
màgica; la Presó Model, en canvi, es planteja com un repte 
anímic i certament enigmàtic per l’artista, que recentment 
ha tingut l’experiència inoblidable de tocar a la presó de 
Lledoners, on s’ha trobat amb unes sensacions, un públic i 
una vivència molt intenses.

PAu 
CODINA

OBERTuRA CITY+
DIJOUS 7 DE MARç a les 20 h
Presó Model
Pau Codina, cello
Jaume Guri, violí

DIVENDRES 8 DE MARç  
a les 21 h
Casa Batlló
Pau Codina, cello

MAR MEDINYà
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rgentina de naixement i barcelonina 
d'adopció, la soprano Mercedes 
Gancedo és una veu cada vegada 
més present als millors escenaris de 
la ciutat. Guanyadora, el 2017, del 
Premi Primer Palau —premi que mai 
havia aconseguit cap cantant—, les 

seves aparicions al Palau de la Música o al Gran Teatre 
del Liceu, en papers cada vegada més rellevants, 
comencen a sovintejar. I és que la jove cantant no 
solament és posseïdora d'una veu d'indiscutible bellesa 
i qualitat, de perfil marcadament líric i una línia de 
cant depurada i expressiva, sinó que posseeix una 
personalitat escènica magnètica.

Aquest magnetisme es percep en les seves aparicions 
operístiques, però també en el format de recital, en què 
Gancedo se sent com a casa, aportant una dimensió 
teatral a cadascuna de les seves propostes, ben poc 
convencionals, com els cicles de Leonard Bernstein 
o la cançó sud-americana, estils en els quals la jove 
soprano, a hores d'ara, ja s'ha guanyat un merescut 
reconeixement. Al Barcelona Obertura Spring Festival, 
podrem gaudir de la veu i de la presència de Gancedo 
dins el programa City+. D'una banda, participarà, 
juntament amb altres intèrprets, en el concert inaugural 
a la Sala de Màquines de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. 
De l’altra oferirà un recital al Centre Cívic Torre Llobeta 
acompanyada per l'excel·lent guitarrista Bernardo 
Rambeaud amb un programa de cançó argentina i 
brasilera, que arrencarà amb el lirisme, de caràcter 
popular, de les cançons del compositor argentí Carlos 
Guastavino, amb peces tan conegudes com «Pueblito 
mi pueblo» o «Se equivocó la paloma» i es completarà 
amb dues petites obres mestres d'un gegant de la música 
argentina: Alberto Ginastera. El color brasiler l'aportaran 
obres poc habituals del compositor Marlos Nobre i, és 
clar, de l'imprescindible Heitor Villa-Lobos.

El programa es tancarà amb el gran renovador del 
tango, Astor Piazzola, i el seu «Los pájaros perdidos». 
una oportunitat ineludible per escoltar aquest tipus 
de repertori interpretat per una veritable especialista 
i descobrir, de pas, una cantant de qui, no hi ha dubte, 
sentirem a parlar els pròxims anys.

DIMARTS 5 DE MARç  
a les 19.30 h
Antiga Fàbrica Estrella Damm
Mercedes Gancedo +
Bernardo Rambeaud,
lied amb guitarra
Kebyart Ensemble,
conjunt de saxos

Ferran Talarn, guitarra

DISSABTE 9 DE MARç 
a les 20.30 h
Centre Cívic Torre Llobeta
Mercedes Gancedo +
Bernardo Rambeaud,
lied amb guitarra

MAGNETISME
ANTONI COLOMER

OBERTuRA CITY+
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COSMOS
QuARTET
Des que es va crear el 2014, Cosmos Quartet ha tingut una 
trajectòria fulgurant. Malgrat la seva joventut, Helena Satué 
(violí), Bernat Prat (violí), Lara Fernandez (viola) i Oriol Prat 
(cello) ja formen part de la European Chamber Music Academy 
(ECMA). Sol·licitats arreu però arrelats a casa, toquen amb 
instruments construïts ex professo pel prestigiós lutier David 
Bagué. El 2018 van guanyar el Concurs Irene Steels-Wilsing 
Foundation a Heidelberg i també el 13è Premi BBVA de Música 
de Cambra Montserrat Alavedra. Enguany debutaran al mític 
Wigmore Hall de Londres. El dissabte 9 de març oferiran un 
concert gratuït al Monestir de Sant Pau del Camp amb obres 
de Schubert i Mozart. Vegeu el programa Obertura City+.

KEBYART 
ENSEMBLE
Des de la seva fundació l’any 2014, aquest quartet de saxos 
ha actuat en sales de prestigi d'arreu del territori nacional i 
internacional. Amb una clara aposta pel repertori original, el 
compromís amb la nova creació i la revisió d’altres formacions 
mitjançant les transcripcions, Kebyart Ensemble ha publicat 
el seu primer àlbum, Accents, molt ben rebut per la crítica. 
L’any 2016 van rebre el premi El Primer Palau, l’Orpheus 
Swiss Chamber Music Competition, el Premi BBVA de Música-
Montserrat Alavedra i el Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España. El dimecres 6 de març actuaran a la 
Fàbrica de creació Fabra i Coats. Hi interpretaran obres de 
Bach, Schubert, Haas i Falla. Vegeu el programa Obertura City+.

FuNKTION
ENSEMBLE
Reconeguts per la interpretació musical de tradició 
experimental nord-americana (John Cage i Morton Feldman), 
Funktion busca des del 2010 noves maneres d’experimentar la 
música. En aquesta ocasió tindrem la interpretació del violinista 
Jonathan Brown i la callista Erica Wise, juntament amb Helena 
Satué de Cosmos Quartet. En les seves últimes col·laboracions 
el grup ha inclòs artistes i compositors reconeguts i també 
la companyia de dansa ACME, el grup de música Crossing 
Lines i el director Lorenzo Ferrándiz. Després d’actuar al 
museu Haus der Kunst a Munic, tornen el dissabte 9 de març 
a Barcelona per interpretar les obres de Lucier, McCaffrey, 
Duo i Jatekok al Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas. 
Vegeu el programa Obertura City+.
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MARC 
HEREDIA

JORGE 
NAVA
Els seus gestos vius denoten la flama latent de la joventut. En 
Jorge parla animat, amb una dosi mesurada d'intel·ligència i 
humilitat. Nascut a Santander el 1990, de pares bolivians, rep 
la formació bàsica musical a La Paz, de mans d'Irina Efanova, 
figura cabdal en la seva actitud d'amor envers la música. 
Posteriorment, cursarà el grau superior al Conservatori 
del Liceu amb Stanislav Pochekin, que completarà amb 
un màster al Royal College de Londres. «L'honestedat és la 
meva fita musical com a artista», afirma, convençut que 
l'excés de llibertat en la interpretació malmet l'esperit de 
l'obra: «No cal afegir gaire manierismes, tan sols trobar 
el punt mig entre servir a les intencions del compositor i 
mostrar la teva manera d'entendre l'obra». Ha participat 
en diversos concursos de renom internacional, el Premi 
Iturbi a València o el Maria Canals de Barcelona en què va 
quedar semifinalista el 2016. Mentre triomfa amb els seus 
concerts en la gira Clásicos en ruta de l'AIE, té en ment gravar 
les tres últimes sonates de Beethoven el 2020 i en un futur 
crear una productora audiovisual: «Crec que hauria de ser 
un músic qui gravés visualment un concert. L'art potser 
està perdent una part important divulgativa. Cal educar 
el públic per portar-lo als concerts i que la música arribi a 
tothom». Teniu l'oportunitat d'escoltar aquest gran artista 
incipient, el dia 15 de març  al Centre Cívic Pere Pruna, dins 
el marc de l’Obertura City+.

CARLES ROBERT

Conversar amb en Marc és un luxe per a qualsevol persona 
sensible a la música. La fluïdesa en el seu discurs és el reflex 
de les seves interpretacions: acurades, mesurades però amb 
aquell so tan bell i particular, que transmet una maduresa 
sovint insòlita en els nostres dies. Aquest pianista barceloní 
de 30 anys, que podrem escoltar al Festival Barcelona 
Obertura City+ el proper 6 de març a la Casa Batlló, aposta 
per explorar l'obra: «En una situació ideal, primer miro la 
partitura i analitzo les textures, els contrapunts... però de 
vegades succeeix que en els concerts trobes coses que en 
l'estudi personal no havies vist». S'identifica sobretot amb 
la música germànica però també amb compositors russos. 
Explica la seva bona experiència en el Concurs Maria Canals 
a Barcelona el 2015 i en d'altres, però en Marc se sent molt 
més còmode en les sales de concerts, on «pots sentir aquella 
comunió entre la gent i tu mateix a través de la música, 
en el moment en què la subtilesa d'un so o d'un silenci 
crea una tensió en què tens el públic a les teves mans». En 
la seva substancial trajectòria com a solista o en cambra 
amb el Trio Fortuny, la música ha estat el fil conductor 
principal de la seva vida: «la meva forma d'expressió, que 
m'ha ajudat a conèixer-me més a mi mateix i a despertar 
unes emocions que ni jo mateix sabia que eren dins meu». 
Creu necessària aquesta introspecció en l'excessivament 
veloç present que vivim. En aquest sentit, els seus concerts 
seran el millor bàlsam per a tothom.

CARLES ROBERT
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ot ser la programació de Pärt, Glass, Riley i 
Nyman una bona manera de situar Barcelona 
com una de les capitals de música clàssica dins 
el panorama europeu? Les apostes transversals 
que cada vegada tenen més cabuda als escenaris 
d’arreu del món tenen lloc, també, entre el 
públic de casa nostra? De quina manera es 

combinen música i art visual en un espectacle multidisciplinari? 
En parlem amb Christine de Lacoste, violista de l’OBC que 
participa en l'Obertura City+ com a intèrpret juntament amb 
Sarah Bels (violí), Mireia Llorens (violí) i Jean-Baptiste Texier 
(violoncel).

Aquest quartet de corda realitzarà un concert de música 
minimalista el proper 6 de març a les 19 h al Centre Cívic 
Ateneu Fort Pienc i ens acostarà, d’aquesta manera, un 
repertori poc habitual que pot ser, però, «molt accessible a 
tot tipus d'auditors», segons De Lacoste. A més, la música de 
petit format, de cambra, en aquest cas, pot ajudar a sentir més 
propera la música clàssica, «pot donar lloc a un intercanvi 
més íntim entre els músics i el públic» i així distingir i sentir 
amb més detall el so i el registre de cada instrument.

Podrem escoltar G song de Terry Riley —basada en 
una obra per a saxòfon i teclat del mateix compositor— i 
Summa d’Arvo Pärt —també arranjament d’una peça escrita 
inicialment per a veus a cappella— en una versió que, sent d’un 
color i textura diferents a l’original, la violista considera més 
interessant i rica: «tant Riley com Pärt han transcrit aquestes 
obres per al Kronos Quartet amb un resultat espectacular».

També s’interpretaran unes obres de Philip Glass i de 
Michael Nyman que encaixen molt bé amb la proposta 
interartística: «Glass va compondre el seu Quartet de corda 
núm. 3 agafant temes de la música que ell mateix havia 
compost anteriorment per a la pel·lícula Mishima de Paul 
Schrader i Nyman va compondre el seu Quartet de corda 
núm. 5 inspirant-se en els ritmes de la música carnàtica».

El concert comptarà amb la col·laboració de l’artista 
visual Pablo Bruera, que realitzarà una acció videocreativa 
a partir de la llum i de manera simultània a la interpretació 
del quartet de corda. «És un artista de gran sensibilitat», 
apunta la violista. «Barrejar disciplines artístiques dona 
riquesa» i pot ser un punt d’atracció sobretot per al públic 
jove. En tot cas, De Lacoste ens convida a assistir a aquest 
«concert diferent, original» i a deixar-nos «seduir per les 
emocions músico plàstiques» del conjunt.
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OBERTuRA CITY+
DIMECRES 6 DE MARç 
a les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Quartet de corda de l'OBC +
Pablo Bruera, artista visual

DILLUNS 11 DE MARç 
a les 20.30 h
Centre Cívic Trias i Peitx
Quintet de corda de l'OBC
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DISSABTE 16 DE MARç 
Cor de dones del Gran teatre 
del Liceu
Auditori Sant Martí

ls éssers humans ens fascinen les històries 
de tota mena, ja siguin contes, gestes 
èpiques, o simples tafaneries, i 
aprofitem qualsevol oportunitat per 
explicar-ne o conèixer-ne de noves. 
Investigacions recents indiquen que, 
de fet, el nostre cervell ens hi 

predisposa, i processem millor la informació si la rebem 
no pas com a simples fets, sinó en forma de narrativa. És 
una afició, doncs, que ens ve de fàbrica, i això afecta també 
com entenem l’art. La literatura, amb el permís del cinema, 
és l’art més ben dotada per fer de les històries el seu material 
de treball, a diferència de la música i la pintura, condemnades 
una a ser tot moviment, l’altra a mostrar eternament un 
mateix instant. I, tanmateix, sovint ens entossudim a 
interpretar les composicions musicals en clau narrativa, 
intentant desxifrar quina història amaguen les notes. A 
vegades els mateixos compositors ens faciliten la feina, 
escrivint obres programàtiques o d’inspiració literària, 
com les que ens proposa el Barcelona Reed Quintet en el 
concert que, amb el títol Música i Literatura, tindrà lloc el 
proper 16 de març a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC).

La formació, integrada per instruments de canya 
(oboè, saxòfon, fagot, clarinet i clarinet baix), va néixer 
a Barcelona el 2010 i des d’aleshores ha esdevingut un 
referent. El seu ampli repertori es nodreix d’originals, 
arranjaments propis, i encàrrecs, i abasta des de Bach fins 
a contemporanis com Dai Fujikura o Raquel García-Tomàs. 
En aquest cas presentaran un programa atractiu i colorista, 
amb l’obertura d’El barber de Sevilla de Rossini, la suite de 
Carmen de Bizet, i Vistes al mar de Toldrà, en arranjaments 
de Manuel Martínez i Daniel Ortuño, integrants del grup. 
Més que explicar-nos històries, aquestes peces ens ajuden 
a reviure-les. Les atmosferes que creen ens traslladen al 
costat dels personatges de la comèdia de Beaumarchais i 
de la novel·la de Mérimée, fent-nos testimonis de les seves 
peripècies, i ens fan sentir també l’aroma de la ginesta i 
la remor de la mar, tal com les canta Maragall en els seus 
versos. Tot això és possible gràcies a la diversitat tímbrica 
del conjunt, la varietat d’articulacions que permeten els 
instruments de canya i les quasi cinc octaves que separen 
la nota més greu del fagot de la més aguda de l’oboè. Serà 
una oportunitat excel·lent, doncs, per conèixer millor uns 
instruments que, almenys alguns d’ells, no s’acostumen a 
veure fora d’orquestres i bandes.

BARCELONA 
REED QuINTET

ELIO RONCO

OBERTuRA CITY+
DISSABTE 16 DE MARç
a les 12 h | 16.30 h | 18 h
Museu Nacional d'Art 
de Catalunya

Mario Miralles, clavicèmbal
Bernat Prat, violí
Barcelona Reed Quintet,
conjunt d'instruments de 
llengüeta  
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«
Cage és un dinosaure en el context del que jo faig, però és 
imprescindible per entendre el piano modern», comenta Lluïsa 
Espigolé, un dels referents del piano contemporani a Catalunya. 
Estem acostumats a sentir-la amb Crossinglines, en altres formacions 
de cambra i també com a solista en l’àmbit de la nova creació, per 
la inspiració que li va infondre Helmut Lachenmann. L’impacte 
fou tan gran que va anar a estudiar amb la seva dona, l’excel·lent 

pianista Yukiko Sugawara, a Alemanya, on va tenir l’oportunitat de tocar amb 
ensembles de Berlin i Frankfurt. 

El que més motiva artísticament Espigolé és descobrir nous talents, fer estrenes 
i encàrrecs i col·laborar amb els compositors d’avui: «És un coworking molt 
interessant, i si mai ningú fes encàrrecs no podríem tirar endavant culturalment». 
Espigolé és una entusiasta de la música de cambra «perquè obres l’oïda de forma 
més intensa als sons experimentals, estudies el balanç, és un treball molt actiu 
i dinàmic i els músics ens motivem mútuament», tot i que reconeix que tocar 
sola és molt avantatjós logísticament i el repertori de piano contemporani sol 
és maquíssim.

El piano preparat és un terme que neix amb Cage, fruit d’un accident: 
treballant en la música per a un espectacle de dansa en què volia introduir 
polirítmies va demanar un set de percussió, influït per Heinrich Auel. Com 
que no hi havia pressupost, es va inventar una orquestra de gamelans i 
bongos amb estris de cuina. «Des d’aquesta obra fins a les sonates hi ha 
una evolució espectacular, Cage cada cop especifica més la part tècnica». 
Espigolé explica que The well-prepared piano, de Richard Bunger, ajuda molt 
a l’aproximació del tractament del piano en Cage. Logísticament parlant, el 
piano preparat és molt poc pràctic. En el recital que oferirà Lluïsa Espigolé 
amb la integral de les Sonatas and Interludes for Prepared Piano el 7 de març al 
Pavelló Mies van del Rohe, estarà tres hores per preparar-lo i utilitzarà claus, 
cargols, femelles, plàstic, cautxú, goma i weather stripping, «que ofereixen 
milions de possibilitats».

L’oient es trobarà amb «una raresa molt assequible amb gaudi sensorial», 
fins i tot per als no avesats a la contemporània, perquè s’hi poden reconèixer 
melodies, acords, i l’element rítmic «fa l’obra molt llaminera». És una escriptura 
pianística molt tradicional que, tanmateix, suposa la destrucció del piano romàntic 
amb les preparacions, que influirà en Fluxus. El virtuosisme de l’obra es troba 
en la rigorositat en la preparació del piano i en la vessant performativa de les 
accions. A més, aquesta obra té influències de la cultura índia, especialment 
en aspectes rítmics i melòdics, i hi ha la voluntat de passar per diferents estats 
d’ànim fins arribar a la tranquil·litat.A
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OBERTuRA CITY+
DIJOUS 7 DE MARç 
a les 20.30 h
Pavelló Mies van der Rohe
Lluïsa Espigolé, piano preparat

EL
 C

AG
E 

D
E 

LL
u

ÏS
A

 E
SP

IG
O

LÉ

38

©
 E

st
he

r C
ue

nc
a



39

DISSABTE 16 DE MARç 
Cor de dones del Gran teatre 
del Liceu
Auditori Sant Martí

n una ciutat d’esperit wagnerià com és 
Barcelona i en un any marcat per l’absèn-
cia de les seves òperes, el Cor de Dones del 
Gran Teatre del Liceu ens brinda l’oportu-
nitat d’un concert de cors operístics a l’en-
torn de Wagner. El Cor cantarà a L’Auditori 
de Sant Martí el dia 16 de març sota la 

direcció de Conxita Garcia, que n’és la directora titular, 
i amb l’acompanyament de Josep Buforn al piano.

Wagner serà la figura vertebradora del concert, que 
estarà dividit en tres seccions: Influències a Wagner, 
Contemporanis de Wagner i Wagner i la seva música. 
L’inici del concert no podria ser més indicat, ja que en 
la primera obra es mostrarà una síntesi de tota la vet-
llada. Ens manifestarà la influència directa i de gran 
pes que va tenir J. S. Bach en la música de Wagner i 
concretament en Els mestres cantaires de Nuremberg, 
obra directament posterior al Tristany i Isolda, i amb la 
qual retornà a un llenguatge coral i fugat. A continuació 
trobarem obres de compositors en què Wagner es va 
emmirallar, entre d’altres Beethoven. Serà una primera 
part del concert amb obres lleugeres en la qual el cor 
podrà mostrar la ductilitat i frescor de les seves veus.

Amb un interludi de piano com a inici de la segona 
part del concert, a càrrec del pianista Josep Buforn, que 
interpretarà Widmung, una transcripció de Liszt sobre 
material de Schumann, el cor ens oferirà una perfec-
ta transició per mostrar el canvi en l’estil compositiu i 
la densitat en l’escriptura dels compositors coetanis a 
Wagner. Aquesta part central del concert estarà mar-
cada per música d’extrema expressivitat i lirisme, en 
la qual se’ns mostrarà les diverses maneres que tenen 
d’aconseguir aquesta expressivitat els altres dos nuclis 
operístics més importants: Itàlia amb Verdi i França 
amb Saint-Säens, Fauré, Bizet i Massenet.

El concert acabarà retornant a Alemanya i amb 
música de Wagner, amb uns cors de les òperes Les 
fades i L’holandès errant, obres de joventut que, conse-
güentment, són fruit de tot el bagatge de coneixements 
musicals de què Wagner disposava per enfrontar-se a 
aquestes composicions.

COR DE DONES 
DEL LICEu

La música que desemboca 
en Wagner

TàNIA FOGàS I LOMAS

OBERTuRA CITY+
DISSABTE 16 DE MARç 
a les 20 h
Auditori Sant Martí

Cor de Dones del Gran 
Teatre del Liceu
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MARTA PUIG
PIANO 

Les interpretacions de Marta Puig han estat 
descrites com a «plenes de passió i compro-
mís» (R. O’Hora). Després de rebre les màximes 
qualificacions del màster a la Guildhall School 
of Music de Londres i nombrosos concursos 
internacionals, s’ha incorporat a les residències 
musicals de La Pedrera. Al festival Obertura 
City+ mostrarà el diàleg entre el piano, narrador 
i públic a través d’un llenguatge poètic a partir 
de les Fantasiestüke, op. 12 de Schumann. «De 
Schumann viatjarem a Mompou, allunyant-nos 
dels excessos sonors, buscant l’element més 
genuí i tangible de la música, la vibració del so».

Adrià pagès 
OBERTuRA CITY+
DIJOUS  14 DE MARç 
a les 19 h
Espais Volart Fundació 
Vila Casas

Mireia Tarragó 
i Marina pelfort
OBERTuRA CITY+
DIVENDRES 15 DE MARç
a les 21 h
Centre Cívic La Sedeta

Mario Miralles 
OBERTuRA CITY+
DISSABTE 16 DE MARç 
a les 12 h
Museu Nacional d'Art  
de Catalunya

Marta puig
OBERTuRA CITY+
DIUMENGE 17 DE MARç
a les 12 h
Casinet d'Hostafrancs

Ferran Talarn
OBERTuRA CITY+
DIMARTS 5 DE MARç
a les 19.30 h
Antiga Fàbrica Estrella Damm
DIUMENGE 10 DE MARç
Casa Vicens 

KamBrass quintet
OBERTuRA CITY+
DIMARTS 5 DE MARç 
a les 11.30 h
Auditori Sant Martí
DIJOUS 14 DE MARç
Fundació Miró

Bernat prat
OBERTuRA CITY+
DISSABTE 16 DE MARç 
a les 16.30 h
Museu Nacional d'Art  
de Catalunya

En el marc de Obertura 
City+, totes les institucions 
que s’han agermanat per 
dur a terme el Barcelona 
Obertura Spring Festival 
han obert una convocatòria 
a músics emergents, que 
oferiran diversos concerts 
en espais emblemàtics de la 
ciutat, com la Casa Vicens, 
el MNAC, la Fundació Miró, 
Espais Volart o l’Antiga 
Fàbrica Damm. L’elecció 
de la direcció artística 
col·legiada reforça un dels 
eixos del festival: potenciar 
el talent jove i de casa amb 
projecció internacional.

©
  F

un
da

ci
ó 

C
at

al
un

ya
 L

a 
Pe

dr
er

a



41

«Aprofundeixo en el gest entès com el que 
embolcalla o es contraposa a la melodia (la 
figura) en la meva composició», diu Adrià Pagès, 
que actualment està estudiant a Estocolm, on 
ha participat com a compositor i intèrpret al 
festival ljudOljud. Pagès va estudiar guitarra al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
amb el mestre Marcos Villanueva. Després de 
continuar els estudis a l’ESMUC i especialit-
zar-se en composició i teoria (sota el guiatge 
d’Albert Ginovart, Bernat Vivancos i Christophe 
Havel) va continuar els seus estudis de guitarra 
amb Laura A. Young i Feliu Gasull.

Mireia Tarragó i Marina Pelfort van fer el grau 
superior i el màster de lied «Victoria de los 
Ángeles» a l’ESMUC. El 2017 van rebre una 
beca de Joventuts Musicals per participar en el 
concurs de lied amb Wolfram Rieger, que les 
va seleccionar per debutar a la Schubertíada 
de Vilabertran. El duo ha estudiat la figura 
de Clara Schumann i es proposa fer entendre 
les seves obres a través de cartes llegides, tot 
explorant la relació amb Robert Schumann i 
Johannes Brahms. 

MARIO MIRALLES
CLAVICÈMBAL SOLISTA 

«Vull mostrar tota la varietat sonora que pot 
oferir el clavicèmbal, trencant estereotips», ens 
diu Mario Miralles, que actualment està cursant 
el grau superior al Trinity Laban Conservatoire 
of Music and Dance de Londres. Miralles va 
començar a tocar el piano als 7 anys i als 15 ja va 
entrar al Conservatori Professional de Música del 
Liceu. La seva proposta consisteix a interpretar 
diferents estils del Renaixement i el Barroc, i 
també a explicar-nos com s’ha de jugar amb les 
distàncies de la música dins l’obra.

FERRAN TALARN
GUITARRA 

Graduat en guitarra clàssica a l’ESMUC amb 
Zoran Dukic i en interpretació de guitarra a 
Maastricht amb Carlo Marcione, Talarn acumula 
una vintena de premis nacionals i internacionals. 
El seu projecte consisteix a utilitzar compositors 
no tan coneguts dins del repertori guitarrista, 
com ara Mompou o Falla, en contraposició als 
grans compositors dels anys 30, com Tedesco, 
Piazzolla o Palacios. «El que m’agradaria és que 
el públic s’adonés de l’evolució d’un instrument 
tant important per a la cultura musical com és 
la guitarra».

KAMBRASS QUINTET
CONJUNT DE METALLS

Cinc estudiants de l’ESMUC, intrigats pel 
metall, i sota el mestratge de Pablo Manuel 
Fernández, Albert Gumí i Lluís Vidal, confor-
men aquest quintet de vent. Guillem Cardona 
i Joan Pàmies, trompetes; Maria Servera, trom-
pa; Xavier Gil, trombó; i Oriol Reverter, tuba, 
ens proposen un viatge en el temps des del 
Barroc fins al jazz passant pel Romanticisme. 
«Conduïrem l’espectador per diferents indrets 
del món, estils i èpoques», ens diuen els mem-
bres de KamBrass, que també interpretaran 
l’Arrebato d’Albert Guinovart. 

BERNAT PRAT
VIOLÍ

Graduat a l’ESMUC sota la tutela d’Eva Graubin, 
el Quartet Casals i Kennedy Moretti, Bernat 
Prat realitza els seus estudis de màster a la 
Hochschule für Musik Basel amb el professor 
R. Schmidt. El 2018, Leonidas Kayakos el va selec-
cionar per participar en la seva masterclass i 
també va rebre el premi Primer Palau. Prat es 
proposa «sintetitzar els conceptes i animar el 
públic per fer del concert una experiència activa 
i enriquidora tant en el terreny racional com en 
l'emocional».

ADRIÀ PAGÈS
GUITARRA 

MIREIA TARRAGÓ  
I MARINA PELFORT LIED 
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ant, piano, guitarra i tots els instruments 
d’orquestra de cambra de vent i corda que 
els estudiants del Conservatori del Liceu 
aprenen a tocar tenen el seu lloc en la 
programació de la quarta edició del Liceu 
Cambra. un any més, professionals vinguts 
d’arreu del món, de diferents disciplines i 

diferents estils musicals, ofereixen 29 masterclasses i 14 
concerts a joves talents i a tothom que hi estigui interessat 
per acostar l’aula i l’auditori al públic. «El cicle té tant èxit 
perquè tothom vol tenir a prop un gran artista, saber com 
actua i conèixer les seves habilitats», explica Maria Serrat, 
directora general de la Fundació Conservatori del Liceu.

Durant els més de 180 anys que té d’història, la institució 
ha apostat pel present i pel futur, pel foment pedagògic de la 
música. I així, polint pedres precioses, ha aconseguit convertir-
se en una referència internacional. Per al Conservatori del Liceu 
és primordial que els estudiants puguin dialogar amb el món 
professional i, per això, gràcies al mecenatge de la Fundació 
de Música Ferrer-Salat, fa quatre anys va néixer el cicle de 
masterclasses i concerts Liceu Cambra. El denominador comú: 
«la bona música, les ganes, l’esforç i, sobretot, la motivació 
perquè la música arribi a tothom», remarca Serrat.

Com a novetat, per consolidar Barcelona com una 
eminència de la música clàssica, enguany el Liceu Cambra 
col·labora amb el Barcelona Obertura Spring Festival i hi 
emmarca en la programació la masterclass de la cantant Lisette 
Oropesa i el concert de Ludwig Quandt. Davant l’altíssim nivell, 
per a Maria Serrat és molt complicat definir qui són els caps 
de cartell del cicle, perquè «la proposta és tan transversal 
que cadascú pot apuntar-se a la masterclass de l’artista o 
disciplina que més li agradi». Per als cantants o els amants 
de l’òpera, veus i visions de la música heterogènies com la 
d’Eric Halfvarsson, la de Maria Bayo o la de Dolora Zajick. 
Entre els instruments de vent, Serrat destaca la trompa de 
Stefan Dohr, la flauta de Jacques Zoon o la tuba de Tomas 
Ruedi. I, a les cordes, ressonen fort el violoncel d’Amir Eldan, 
la viola de Veronika Hagen o la guitarra del compositor cubà 
Leo Brouwer, que ha volgut iniciar les celebracions del seu 
vuitantè aniversari amb una masterclass al Liceu Cambra.

 A més d’interactuar amb els grans mestres, els alumnes i 
els antics estudiants del Conservatori també tenen una petita 
càpsula de protagonisme. Per una banda, els que formen 
part de la producció d’òpera embriagaran el Conservatori 
amb L’Elisir d’amore, de Gaetano Donizzeti, i l’auditori del 
Conservatori del Liceu acollirà els Premis Extraordinaris de 
la Música de Cambra, que reconeixen els millors alumnes 
del centre. Per l’altra, la direcció artística del cicle també ha 
programat el concert de flauta i piano de Marta & Misaki, 
dues joves que l’any passat van acabar els estudis superiors, 
i el Duo Villa-lobos, una de les parelles més actives d’Amèrica 
Llatina, sorgida, també, de les aules del Conservatori del Liceu.

OBERTuRA CITY+
DIMECRES 6 DE MARç de 15 h a 19 h
Conservatori del Liceu
Masterclass de Lisette Oropesa

LI
C

Eu
 

C
A

M
BR

A
D

E 
L’A

u
D

IT
O

R
I A

 L
’A

u
LA

O
R

IO
L 

C
O

M
PA

N
Y



43

es Residències Musicals a La Pedrera acullen 
cada any joves talents de la música del nostre 
país perquè puguin aprofundir en la 
interpretació. Aquest projecte de la Fundació 
Catalunya La Pedrera es va posar en marxa 
l’any 2012, i des d’aleshores hi han passat més 
de 18 joves músics.

Enguany, d’un total de 40 candidats, els finalistes han 
estat Marta Puig, Roger Morelló i Sara Cubarsi, tots tres 
representatius del talent emergent català. En edicions 
anteriors, el cicle de Residències Musicals ha acollit figures 
com Ignasi Cambra, Anna Alàs, Sara Blanch o Pau Codina, 
abans que fessin la seva eclosió.

Aquestes residències permeten als artistes desplegar 
tota la seva versatilitat, tant amb recitals solistes com amb 
l'acompanyament d'altres músics. L'objectiu és promoure 
programes intel·ligents i originals, ben bastits i fets a mida 
que alhora serveixin per ampliar repertoris. Al llarg d'aquests 
anys el programa de residències ha acollit sempre pianistes, 
com Carles Marigó o Adrian Blanco, però també altres 
instrumentistes com el guitarrista Izan Rubio, el violinista 
Joel Bardolet, el clarinetista Víctor de la Rosa, o la flautista 
Elisabeth Franch. 

A l'hora de triar els millors residents sempre s’ha valorat 
el talent artístic dels aspirants, així com el seu potencial 
per desenvolupar una carrera tant al país com a l’estranger. 
L'acurada selecció entre els joves intèrprets de més talent de 
l'actual panorama català ha inclòs tant els més vinculats a 
les programacions estables del país com els que resideixen a 
l'estranger, ja sigui completant els seus estudis o bé plenament 
inserits en el món professional, i també els graduats més 
destacats de l'ESMuC.

Els tres instrumentistes de l'edició 2018-19 s'han format 
aquí i a l'estranger. La residència a La Pedrera els permet 
de preparar tres concerts, un cada trimestre, i oferir així al 
públic una programació més variada i atractiva.

Enguany les Residències Musicals presenten una novetat: 
la incorporació d’un compositor resident, Joan Magrané, 
que ha escrit una peça per a cada intèrpret; tres obres que 
es van estrenant a l’auditori de La Pedrera en el marc dels 
concerts del cicle de la Fundació Catalunya La Pedrera, el 
tercer diumenge de cada mes.

Magrané considera que és molt important que, a 
banda dels instrumentistes, La Pedrera hagi incorporat 
els compositors en les residències, perquè no existia 
una proposta semblant a Barcelona. Segons Magrané, els 
instrumentistes «són del perfil de la nostra generació», 
que han estudiat a Catalunya, s’han perfeccionat fora i ara 
comencen a tenir concerts a Barcelona.
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DIUMENGE 17 DE MARç
La Pedrera
Roger Morelló, violoncel
Recital de violoncel amb piano

DIUMENGE 21 D'ABRIL
La Pedrera
Marta Puig, piano
Concert de cambra 
amb violí i cello

DIUMENGE 19 DE MAIG
La Pedrera
Sara Cubarsi, violí
Concert de cambra 
amb trompa i piano
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CENTRE CíVIC 
pERE pRUNA

El Centre Cívic Pere Pruna torna 
a programar el cicle de la música 
religiosa. Nexus Piano Duo tocaran 
el Requiem de Mozart en la versió 
de Carl Czerny (21 març). Marc Sala 
(tenor) i Viviana Salisi (pianista) hi 
interpretaran cants espirituals del 
segle xviii al xx (22 març) i el cor de 
cambra de Dyapason oferirà obres 
de Bach, Schubert i Bonet (29 març). 
I no oblidem el concert de Jorge 
Nava el dia 15 de març dins el City+.

CENTRE CíVIC
 SANT MARTí 

El Centre Cívic Sant Martí presenta, 
dins el cicle Resonare, un concert 
del conjunt AIRUN, una formació 
musical que té com a objectiu 
difondre l'espiritualitat a través de 
música. Aquesta formació s'inspira 
en l'acte musical com a experiència 
mística, de connexió amb el propi 
ésser i amb l'oient. A l'església 
de Sant Martí de Provençals el 
2 de març. Entrada gratuïta.  

CENTRE CíVIC  
ATENEU FORT pIENC

El Centre Cívic Fort Pienc acull un 
concert de l'Obertura City+ el dia 6 
de març, però també té programats 
el Quartet Vela, que presenta Back 
to the Roots, un viatge pel repertori 
musical d’Europa i Amèrica (22 febrer), 
i el Duo Krieger-Kobekina amb Paraules 
d’amor, un viatge que comença el 
1844 amb la publicació dels sis lieder 
de Clara Schumann i incorpora autors 
d’Amèrica del Sud (1 març). I Cia de 
l’Ànima posa música barroca a textos 
de Mercè Rodoreda (22 març).

CENTRE CíVIC 
LA SEDETA

El Cor de Petits i Mitjans de l'Orfeó 
Català actuarà el divendres 8 de 
març a les 19 h al Centre Cívic La 
Sedeta. Hi interpretaran la cantata 
Daltabaix a la ciutat de Josep 
Ollé i Laura Aubert i cançons de 
compositors catalans dins del marc 
de l'Obertura City+. Els acompanyarà 
la pianista Laia Armengol i cantaran 
sota la direcció de Mercè Pi i Glòria 
Fernàndez. És necessària fer la 
inscripció prèvia a través de la web 
www.barcelonaobertura.com.

El festival Barcelona 
Obertura estén la seva 
programació City+ per 
diversos centres cívics de 
la ciutat, que són uns dels 
programadors més actius 
de música clàssica a la ciutat 
durant tot l'any. Recollim 
aquí alguns dels concerts de 
clàssica que se celebraran 
durant els mesos de febrer 
i març, dins i fora de la 
programació del festival. 
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CENTRE CíVIC  
CASA GOLFERICHS

Al Centre Cívic Casa Golferichs hi 
trobarem les interpretacions de Clau 
de Tres, que ens oferiran una visió 
diferent dels duets coneguts de la 
música clàssica (1 març). Burruezo & 
Medievalia Camerata mostraran les 
històries i melodies antigues amb una 
mirada contemporània, un viatge per 
les cultures de la Mediterrània, els seus 
místics i tradicions religioses (29 març).

CENTRE CíVIC 
COTxERES BORRELL

El Centre Cívic Cotxeres Borrell 
presenta el tercer concert del cicle 
Sant Antoni Clàssics, dedicat a la 
Itàlia romàntica. Podreu escoltar àries 
d'òpera i cançons italianes amb la 
soprano italiana Romina Kriger, que 
formarà duo amb la pianista Olga 
Kobekina. L’espectador podrà apropar-
se a les obres de Bellini, Tosti, Puccini 
i Bizet. Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia trucant al 93 324 83 50. A l'espai 
escènic Tísner el 27 de març a les 19 h.

CENTRE CíVIC JOSEp 
M. TRIAS I pEITx 

Amb un cicle estable de música clàssica 
des de fa 20 anys, el CC Josep M. Trias i 
Peitx programa activitats pedagògiques 
relacionades amb la clàssica durant 
tot l'any, també en centres educatius 
del barri, com el projecte Música a 
l'Institut conduït pels artistes del cicle 
de clàssica. La música impregna la 
programació cultural del centre, amb 
activitats obertes i gratuïtes com Pinta 
la Música o Batecs Poètics, que barreja 
poesia i clàssica. Aquests dies presenta 
un cicle de música cubana i un concert 
de l'OBC Cambra dins el City+.

CENTRE CíVIC 
NAVAS 

El CC Navas acull l’espectacle 
multidisciplinari que uneix les bases 
del folklore espanyol (la música, la 
pintura i la dansa) amb les obres d’Enric 
Granados, on es narra la història 
pictòrica de Goya a través de les seves 
muses inspiradores, representades per 
la pianista Olga Kobekina, la soprano 
Romina Krieger i la ballarina Olga 
Ponce (28 febrer). En aquest mateix 
centre, el 28 de març, Rebeca Miyar 
farà un recital de piano clàssic.

CENTRE CíVIC 
CASA ELIzALDE

Cada dilluns teniu una cita amb la 
clàssica a la Casa Elizalde. Concerts 
gratuïts amb reserva prèvia. Música 
vocal del Renaixement espanyol (25 
febrer), sonates per a violoncel i piano 
de Brahms i Britten (4 març), una 
pinzellada a la història del piano, de 
Bach a Debussy passant per Beethoven 
i Rakhmàninov (11 març), o concert de 
piano de Saki Nishioka, que ha estat 
guanyadora del VII concurs Barcelona 
Piano Academy l’any 2018 (18 març). 
La Casa Elizalde també ha programat 
el cicle Veus en Femení amb Clàudia 
Cabero, Sabina Witt i Maruja Limón.

MúSICA BCN

A finals de febrer, a diversos centres 
cívics, tindrà lloc el Cicle de Música 
amb El gaudi de l’amor turmentat, 
un espectacle amb adaptacions 
musicals dels textos d’El canzoniere 
de Petrarca, coneguda com una de les 
obres líriques més importants de la 
literatura, i a finals del mes de març, 
el Trio Capmany ens traslladarà a la 
Viena del segle xviii. Els podrem veure 
en els centres cívics de Drassanes, Bon 
Pastor, Torre Llobeta i Casa Groga.
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EL COR CANTA
El Cor Canta, una associació coral creada el juliol de 2018, 
promoguda per un grup de cantants amateurs procedents 
del projecte "Canta amb l’OBC", s’ha posat sota les ordres 
d’Elisenda Carrasco i Pere Lluís Biosca per fer l’estrena absoluta 
de Gloria, obra encarregada especialment per a l’ocasió a Albert 
Guinovart. També interpretaran el Magnificat de John Rutter. 
Tots ells estaran acompanyats per la reconeguda soprano 
Marta Mathéu i la GIOrquestra. Dissabte 23 (12 h) auditori 
de Barcelona i el 24 de febrer (19 h) a l'Auditori de Girona.

FREDERIC MARÈS
Per celebrar els 70 anys, el Frederic Marès ofereix 
un cicle de concerts de petit format inspirats en les 
col·leccions del museu. La Cobla de Sons Essencials hi 
farà un concert de música tradicional catalana davant 
l’escultura que presideix el verger el 17 de març a les 
12 h. L’escultura Nu (Plenitud, Primavera) realitzada 
per Marès cap al 1936 és l’excusa per compartir amb 
la ciutadania la celebració dels 70 anys del Museu.

Frederic Marès, Nu (Plenitud, Primavera) cap al 1936, bronze 
Museu Frederic Marès. © Foto: Guillem F. H

L'ELISIR D'AMORE
L'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de 
l'Òpera de Sabadell acaben d'estrenar l'Elisir d'amore 
de Gaetano Donizetti. La gira portarà aquest clàssic 
de l'òpera italiana per tot el país. Sant Cugat (22 
febrer), Granollers (24 febrer), Tortosa (1 març), 
Girona (3 març), Manresa (6 març) i Vic (17 març).

CONCURS MARIA CANALS
Amb l’arribada de la primavera, torna a Barcelona el 
Concurs Maria Canals. Entre el 23 de març i el 4 d’abril, 
joves talents del piano mundial participaran en la seva 65a 
edició, celebrada al Palau de la Música. El Concurs, que 
desprèn rigorositat i excel·lència, teixeix sinergies amb 
l’OFF Concurs, programa social, educatiu i divulgatiu de 
l’associació que posarà més de trenta pianos de cua durant 
el mes de març en espais emblemàtics de la ciutat.

Una iniciativa de:
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