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l novembre passat ja destacàvem l’actuació
al Palau de la Música d’Ingrid Fliter, en
aquella ocasió amb el Concert de piano n. 2

de Frederic Chopin, amb l’Orquestra de Cambra de
Viena. Ara l’hem pogut sentir en solitari dintre de
la sèrie de pianistes joves que organitza Ibercàmera
a la sala Oriol Martorell. És una pianista amb un so
més aviat mat amb tècnica més que suficient per to-
car les obres més complicades, tot i que en l’Im-
promptu, op. 90 D899 n. 2 li va faltar aquell punt de
brillantor que evita la sensació que les notes ràpides
s’enganxen una mica i no dic pas que ho fessin.
L’Impromptu n.1 el va dramatitzar un xic tot fugint
de la lleugeresa profunda que caracteritza l’obra
schubertiana.

Va emprendre la magna Sonata núm. 31 en la be-
moll major, op. 110 de Beethoven, i ho va fer en el
punt que esperàvem, no de passada com la fan al-
guns dels grans intèrprets que donen el cicle sencer
de les 32 sonates ni com els principiants que, emo-
cionats pel repte, la compliquen a cada frase. En va
fer una lectura amb accents personals i plena d’ex-
pressivitat, sense aconseguir, però, saber comuni-
car tot el contingut del seu esforç. Com quasi tots
els pianistes no va reeixir del tot a donar la fuga fi-
nal prou clarificada, ombrejada per l’apassiona-
ment expressiu que exigeix.

Una pianista amb un temperament original, amb
una presència molt natural, que saluda com una
gimnasta i que s’intueix rebel, ens va sorprendre
per la seva identificació amb el clàssic entre els més
clàssics dels compositors per a piano, Chopin. Va
fer una gran Sonata núm. 3,op. 58 ja precedida per
un Nocturn n. 3, op. 9 amb moments trasbalsadors.
Aquí sí que tot el que hi posava ens arribava de ma-
nera natural, com en un llibre obert.

Al final del concert va ser molt ovacionada i va
oferir com a afegitó al recital dos valsos també de
Chopin, dits amb l’abrandament i la inspiració del
moment, ja que és en aquestes obres donades de re-
gal quan el pianista es pot deixar anar una mica.
L’argentina Fliter ens va oferir també una monu-
mental Danza del gaucho matrero, d’Alberto Gi-
nastera, endimoniada, tocada des de les entranyes.
Estic segur que és una personalitat que crearà ad-
dicció en el públic que la va sentir.
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A la fi, Chopin
� Programa: Obres de Schubert, Beethoven i

Chopin per Ingrid Fliter, piano.

Lloc i dia: Ibercàmera. Sala Oriol Martorell de

l’Auditori. 31 de març.
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Ingrid Fliter, en una imatge promocional. / EL PUNT

Knopfler presenta Kill to
get crimson, el seu disc nú-
mero 22 si hi comptem tre-
balls en solitari, bandes
sonores de pel·lícules i,
evidentment, els vuit àl-
bums que, des del 1978
fins al 1993, va firmar com
a cervell d’una de les ban-
des més representatives
dels vuitanta: Dire Straits.
És, segurament, un dels
discos de Knopfler que
més tebis ha deixat els afi-
cionats, i potser per això,
en el repertori de l’actual
gira del músic, que es va
inaugurar dissabte passat a
Amsterdam, només s’hi
escolten dues cançons del
disc. El concert de Barce-
lona, el quart d’una gira
que es perllongarà arreu
del món fins ben entrat
l’estiu, no serà, tanmateix,
un reguitzell exagerat de
clàssics de la seva antiga
banda. No hi faltaran, si
Knopfler repeteix l’esque-
ma d’aquests últims dies,
Romeo & Juliet, Sultans of
swing, Telegraph road,
Brothers in arms i So far
away, així com una culmi-
nant interpretació del tema
central del film Local he-
ro, però, tampoc, sobretot
en el primer tram de reci-
tal, generoses incursions
en els últims treballs del
reconegut devot de J.J. Ca-
le: Shangri-la (2004), The
ragpicker’s dream (2002)
i Sailing to Philadelphia
(2000).

Fletcher, fent-li costat
Knopfler actuarà en un Pa-
lau Sant Jordi de format

més reduït del que és habi-
tual, invent posat ja en
pràctica per ell mateix
quan, el juny farà dos
anys, en una unió que va
dotar d’oxigen la seva car-
rera professional, va pre-
sentar All the roadrunning
amb la cantant de country

Emmylou Harris. És al
Sant Jordi, també, on Dire
Straits, amb tres sold outs
consecutius l’octubre del
1992, van acomiadar-se
dels escenaris catalans.
Dies després, a Saragossa,
van protagonitzar l’últim
recital de la seva història.

A Mark Knopfler avui
l’acompanyaran Richard
Bennett a la guitarra, Dani
Cummings a la bateria, el
també ex-Dire Straits Guy
Fletcher i Matt Rollings al
teclat, Glenn Worf al baix i
el violinista John McCus-
ker.

Mark Knopfler alimenta el record
de Dire Straits, avui al Sant Jordi

El guitarrista presenta «Kill to get crimson» en un Palau convertit en amfiteatre

El guitarra escocès farà 59 anys aquest estiu. / EL PUNT

● L’èxit de Mark Knopfler ja no és
tan colossal com quan, fa setze anys
al capdavant de Dire Straits, va om-
plir dues nits seguides la plaça de

G. VIDAL / Barcelona braus de la Monumental i, només
cinc mesos més tard, tres nits el Pa-
lau Sant Jordi. Això no obstant, el
guitarrista escocès, que l’agost farà
59 anys, continua tenint a Catalunya

un gens menyspreable regiment de
seguidors, que faran que avui el Pa-
lau Sant Jordi, estructurat en format
amfiteatre, registri una més que en-
comiable entrada.

● L’actriu Verónica For-
qué debutarà en els teatres
barcelonins amb el comiat
de l’Ay, Carmela. La pro-
ducció, dirigida per Mi-
guel Narros i amb la com-
plicitat de Santiago Ra-
mos a l’escenari, ha estat
tres anys de gira i recorda
la primera estrena. Va ser
al 1987 amb Verónica For-
qué mateix interpretant
aquella artista de varietats

idealista que es nega a fer
mofa de la bandera repu-
blicana. El muntatge enge-
ga temporada aquest ves-
pre i es podrà veure fins al
4 de maig al Tívoli.

El text, de José Sanchis
Sinisterra, va avançar-se a
la reivindicació de la me-
mòria històrica i l’home-
natge a les Brigades Inter-
nacionals. Forqué va es-
trenar l’obra quan tenia 32
anys, «em va fascinar».

Ara, amb 52, afirma que té
«més ofici» gràcies a ha-
ver afinat la seva veu sense
deixar de treballar com a
artista. En aquella estrena
de Saragossa, recordaven
ahir al Tívoli, també hi era
Ramos, tot i que en quali-
tat d’espectador. Per l’ac-
tor, el seu personatge és el
d’un supervivent que
s’aparta de la política i no-
més somnia amb l’èxit es-
cènic. L’actriu diferencia

la direcció de Narros, res-
pecte de la de José Luís
Gómez de fa dues dècades,
perquè creu que els perso-
natges són més humans.
Forqué debuta a Barcelona
ara, tot i que li hagin pro-
posat ser-hi nombroses ve-
gades. No ha vingut, diu,
perquè: «Em semblava
que només interessava el
teatre en català». Ramos la
corregeix: «Sempre
m’han tractat molt bé.»

Forqué tanca la gira d’«Ay, Carmela» al
Tívoli, una obra estrenada fa vint anys

J.B. / Barcelona


