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El cicle El Primer Palau celebra el desè aniversari amb un nou premi i un llibre commemoratiu

La filosofia del cicle continua
sent la mateixa en aquesta de-
sena entrega, tal com comen-
ta Lluís Millet. “El principal
incentiu és debutar en una
sala tan carismàtica com el
Palau i disfrutar fent música
sense esperit competitiu”. Tot
i això, el cicle té una dotació
econòmica per al guanyador,
que en aquest aniversari passa
de 6.000 a 9.000 euros, a més
de 6.000 euros en accèssits.
Una de les novetats és que, de
forma paral·lela, hi haurà un
premi de la crítica barceloni-
na, la dotació del qual estarà
destinada a l’adquisició de
material musical.

En aquesta edició s’ha arri-
bat a una xifra rècord de sol·li-
cituds, 71, entre les quals fi-
nalment han estat escollits 15
músics, d’edats entre 17 i 30

anys. El dia 28 serà el torn del
pianista Enrique Bernaldo de
Quirós, la violista Mariona
Oliu i la violoncel·lista Geor-
gina Sánchez. Amb l’acompa-
nyament de la Simfònica del
Vallès i Salvador Brotons, in-
terpretaran obres de Chopin,

Bartók i Lalo. La segona cita
serà el 5 d’octubre, amb el
Quartet Quiroga i el piano Ja-
vier Merino.

President d’honor
El 19 d’octubre serà el torn de
la mezzosoprano Marta In-
fante i la violinista Helena
Satué, mentre que la quarta i
darrera sessió es farà el 26
d’octubre. Hi actuaran el vio-
loncel·lista Pau Codina (el més
jove de la convocatòria), el duo
de pianos integrat per Víctor i
Luis del Valle, la violinista po-
lonesa resident a Barcelona
Kalina Macuta i l’acordionista
Oroitz Maiz. Al seu costat tin-
dran l’Orquestra Nacional de
Cambra d’Andorra sota la ba-
tuta de Miquel Ortega.

La cloenda tindrà lloc el 24

de novembre, amb la celebra-
ció de la tradicional Festa de
la Música, en què, a més de
l’entrega de premis, amb la
Jove Orquestra Nacional de
Catalunya i Salvador Mas ac-
tuaran els guanyadors de l’e-
dició del 2004, l’organista
Juan de la Rubia i el Quartet
Arccus.

Pel que fa a les altres inici-
atives preparades per celebrar
aquests deu anys del Primer
Palau, hi ha també la publi-
cació d’un llibre que reculli la
història del certamen i la cre-
ació de la figura del president
d’honor del cicle, que assu-
meix Daniel Barenboim. A
més, el 26 de setembre se ce-
lebrarà una taula rodona que
discutirà sobre els problemes
que tenen els joves músics per

tirar endavant les seves car-
reres.

Justament, amb deu anys de
vida, és bona hora de fer ba-
lanç. 121 músics, 40 guardons,
45 concerts, 181 obres inter-
pretades, 75.000 espectadors
(l’ocupació del Palau el 2004
va ser del 72%) i 70.000 euros
repartits en premis són algu-
nes de les dades. Més enllà,
però, dels números, hi ha l’im-
puls real que puguin tenir les
trajectòries d’aquests músics.
Lluís Millet va destacar la par-
ticipació d’alguns d’aquests in-
tèrprets en altres cicles de la
Fundació Palau de la Música-
Orfeó Català, així com de la
Simfònica del Vallès. A més, se
solen convidar programadors
d’altres cicles i s’edita un CD
dels guanyadors.

En aquesta edició
s’ha arribat a la
xifra rècord de

sol·licituds, 71, de
les quals s’han triat

15 músics

Dimiteix el
director del
Teatre Zorrilla
de Badalona

Jordi Gonzalo
BADALONA

A
dreu Solsona, di-
rector del Teatre
Zorrilla de Bada-
lona, ha presentat
la seva renúncia

per discrepàncies amb el go-
vern municipal. Solsona, però,
seguirà com a director fins que
es nomeni el seu substitut, a
tot estirar a final d’aquest mes.
Una reunió la setmana que ve
entre Maite Arqué, alcaldessa
de Badalona, i Josep Duran, re-
gidor de Cultura, ha de posar
fil a l’agulla al relleu en la di-
recció de l’únic teatre amb pro-
gramació estable de Badalona.
Mentrestant, la programació
està aturada i no es preveu que
es reprengui fins a l’octubre.

L’Ajuntament de Badalona ha
reconegut que el mes de juli-
ol passat Solsona havia ex-
pressat la voluntat de no seguir
en el càrrec. El Teatre Zorrilla,
que es va reinaugurar l’any
1999, ha tingut des d’aleshores
com a director aquest exmem-
bre d’Els Joglars. Però els esti-
ra-i-arronsa entre Solsona i
l’Ajuntament, que han estat
constants, han acabat amb la
paciència de l’actor. La cessió,
el mes de juny passat, de la ges-
tió del teatre a l’empresa Focus
va acabar d’accentuar el mal-
estar.

La tasca feta per Solsona ha
estat molt ben considerada per
tots els sectors de la societat ba-
dalonina, fins i tot, pel mateix
Ajuntament. “L’Andreu Solso-
na, amb l’equip de Cultura, ha
posat en marxa un equipa-
ment en què poca gent creia i
amb una programació de qua-
litat”, va dir Duran. El regidor
va voler també ressaltar la
bona sintonia entre Solsona i
les entitats de la ciutat.

Amaral presenta avui
el seu últim disc al
Palau Sant Jordi
Redacció
BARCELONA

Amaral actua aquest vespre
al Palau Sant Jordi, on
interpretarà les cançons del
seu quart disc, Pájaros en la
cabeza. Aquest concert, en el
qual comptarà amb Elefantes
com a artista convidat, forma
part de la seva gira per
l’Estat, que va començar el 3
de juliol i s’acabarà el 12
d’octubre a les Festes del
Pilar de Saragossa, d’on són
originaris els membres del
grup. Després d’aquesta gira,
el grup encapçalat per Eva
Amaral i Juan Aguirre volarà
cap a Los Angeles per assistir
als Grammy llatins 2005, on
han estat nominats com a
millor àlbum de pop, i des
d’on iniciaran una gira de
promoció per Amèrica.

Xavier Cester
BARCELONA

Deu anys
obrint la
porta del
Palau de la

Música als joves
intèrprets bé val una
celebració. El
Primer Palau
comença el dia 28 de
setembre una edició
amb nous al·licients.

Deu anys de debuts al Palau

Per segon any consecutiu un quartet, en aquest cas el Quiroga, participa en El Primer Palau
PALAU DE LA MÚSICA

La realitat feta espectacle, les col·leccions com a attrezzo, les ma-
nies com a tècnica, els records com a present: teatre-dansa amb
el coreògraf de Búbulus, Carles Salas, i l’actriu de La Carnicería
Teatro, Núria Lloansí, un estriptis de cos i ànima fet amb humor
i generositat.

Amb aquesta obra, que Carles Salas explica que és la seva re-
tirada com a intèrpret, fa un repàs a la seva vida i a les seves ma-
nies, amb una voluntat de posar llum blanca a la seva trajectò-

ria vital per netejar, girar full i començar de nou, un cop ex-
plicat tot passat, un present més lliure. I la Núria Lloansí l’acom-
panya en aquest impàs de sinceritat absoluta i hi aporta un ele-
ment de candidesa i brutalitat, sense por dels cops i amb molta
gràcia.

Però l’encant de l’espectacle rau sobretot en el fet que, de les
particularitats d’aquests dos personatges de Julius i Florette, en
traiem retallets de nosaltres mateixos. I és d’això que ens parla
el text que mica en mica van escrivint a les parets blanques: ob-
sessió pels fragments per tal d’accedir al món, que és el ma-
teix que dir que a partir de les particularitats més petites es
poden comprendre les idees més complexes.

I amb un arxiu d’espectacles que han passat pel seu cos i de
programes de mà que han anat a parar als seus arxivadors, com-
plets i endreçadíssims, i que posa a la disposició de tots els es-
pectadors, veiem una part de la història de la dansa al nostre
país i el Carles Salas com un exemple de carrera que evolucio-
na en un marc que no se sap com seguirà.

DANSA
‘Julius i Florette’

Llum blanca
Bàrbara Raubert

Carles Salas i Núria Lloansí: ‘Julius i Florette’. Direcció:

Carles Salas. Ballarins: Carles Salas i Núria Lloansí. Bar-

celona, Sala Beckett, 8 de setembre.


