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TALENT

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S
ón escassos però tre-
uen el cap per tot ar-
reu: en concursos
d’intèrprets com el
Francesc Viñas, el
Primer Palau o Jo-

ventuts Musicals; en cicles com
Rising Stars o els que comencen
avui, és a dir, Òpera Catalunya
(Sabadell) i Bnc216 (L’Auditori).
Actuen en festivals com la
Schubertíada de Vilabertran o es
dediquen a organitzar audicions
regularment. Els caçatalents, ob-
servadors o descobridors de l’es-
fera musical no descansen. Jordi
Roch, ull clínic de la Schubertía-
da, Joan Matabosch, al capda-
vant del Liceu, LluísMillet, selec-
cionador d’intèrprets per al Pri-
mer Palau... Qui són? Com es de-
tecten les joves promeses de la
clàssica, la lírica i la contemporà-
nia? Què cal envejar d’altres
països europeus?
“El que podem envejar és una

organització més ben articulada
en llocs com Alemanya, Holanda,
Anglaterra o França, amb un inte-
ressant règimd’intercanvis”, asse-
nyala Roch, també president de
Joventuts Musicals Espanya.
“Alemanya té un concurs en què
participen totes les escoles del
país, fins i tot les ubicades a
Barcelona, Madrid o Sevilla. El
seu sistema pedagògic forma una
piràmide gran, amb els talents

més importants dalt de tot, el que
proporciona una visió universal
del que succeeix i estimula la
creativitat”.
Dit això, les fonts consultades

coincideixen que el panorama
musical a Catalunya ha millorat
notablement en els últims anys,
“sobretot des de l’aparició de l’Es-
muc i del Conservatori del Li-
ceu”, afegeix Roch. “El que hami-
llorat és el professorat, la qual co-
sa és clau, perquè el més difícil
per a un mestre és saber potenci-
ar el talent”.
Preveure qui desenvoluparà

una personalitat diferenciada i
acabarà fent el salt cap a l’ex-
cel·lència no és fàcil. L’aparició
del geni sol ser fortuïta però han
de donar-se les condicions ade-
quades. Estar al corrent del que
es fa als conservatoris és primor-
dial. Els talents poden sorgir de
classes magistrals, concursos o
fins i tot orquestres joves amb
gent de nivell, com la Jonc, adver-
teix Roch. L’essencial, en tot cas,
és que hi hagi interès.Més encara
quan les discogràfiques –que
s’han estat ocupant de potenciar
les carreres musicals– han per-
dut volada. Avui aquesta respon-
sabilitat recau sovint en represen-
tants/programadors, llegeixi’s
Ibercamera.
“Em sembla que estem massa

condicionats per la manera de fer
establerta. Sóc partidari d’apos-
tar per alguna cosa i esperar a veu-
re què passa. Per què no prestigi-

Miguel Colom. Guanyador de Joventuts Musi-
cals d’Espanya, ha estat aquest any l’aposta al
violí de la Schubertíada de Vilabertran

Hèctor Parra.
Compositor nas-
cut a Barcelona
el 1972, va rebre
un encàrrec del
grup Bcn216, que
va estrenar la
peça a L’Audito-
ri. Aquest any es
tornarà a sentir!

Sylvia Schwartz.
Filla de Pedro
Schwartz, Rieger
la va descobrir a
l’Esmuc al curs
de lied i la va dur
a Berlín. En una
òpera-rock la van
acompanyar Sting
i Costello

No només hi ha observadors al futbol. Qui descobreix
les noves promeses de lamúsica culta a Catalunya?

Alarecercadel

musical

Les atencions al planter artístic

SERGI SIENDONES
Barcelona

L’
any 2012 marcarà
l’entrada de l’Associ-
ació Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell en la

maduresa. Aquesta entitat insíg-
nia, que compleix trenta anys de
treball a favor de l’òpera de quali-
tat a l’abast del gran públic, ha es-
tat durant els últims vint-i-qua-
tre anys l’encarregada de gestio-

nar el Cicle d’Òpera a Catalunya,
l’única iniciativa d’òpera itine-
rant de l’estat –cap altra autono-
mia no disposa d’un cicle sem-
blant– que comença avui la tem-
porada 2011/12 amb l’estrena de
L’elisir d’amore, al teatre munici-
pal La Faràndula de Sabadell.
A càrrec de l’Associació es tro-

ba, des del principi, Mirna La-
cambra, que, més enllà de treba-
llar per oferir espectacles, és un
apassionat de la cacera de dia-

De comvan començar el seu trajecte...

Cultura

Òpera Catalunya arrenca avui amb un
‘L’elisir d’amore’ a La Faràndula de Sabadell

30anysbuscant
diamantsenbrut
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La temporada que ve
començarà el període de
Joan Guinjoan com a
compositor resident

La residència consistirà a recuperar i
programar algunes obres importants del
catàleg del compositor seleccionat

em un jove solista a L’Auditori,
posar-lo a tocar puntualment
amb l’OBC en lloc de deixar-lo en
el clàssic circuit de joves ta-
lents?”, es planteja Oriol Pérez
Treviño, nou director de L’Audi-
tori.
Per a Joan Oller, director del

Palau de la Música, el problema
fonamental és avui la mida de la
piràmide: “La base d’estudiants
amb talent supera demolt els pro-
fessionals que podran arribar al
cim. El mercat no absorbeix tant
professional de nivell. La societat
es bolca en grans ídols tipus Lang
Lang i els artistes diguem-ne mit-
jans tendeixen a desaparèixer. La
piràmide s’estreny”.
Amb tot aquest magma, com es

prioritza la promoció de prome-
ses locals davant noms emergents
de l’escena internacional? Aposta
prou el Liceu pel talent de casa?
“És absurd posar-ho en dubte.

Si no fem cap altra cosa”, aclareix
Joan Matabosch, director artístic
del Liceu. “Tot aquell que ha fet
carrera ha tingut el seu primer
protagonista al Liceu. Aquesta
temporada Mariola Cantarero i
Ismael Jordi compartiran paper
amb Diana Damrau i Juan Diego
Flórez a Linda di Chamounix. I Le
nozze di Figaro arriba amb reparti-

ment espanyol: Maite Alberola,
Joan Martín-Royo... precisament
aquests dos noms són casos clars
de promoció des del Liceu.Desco-
brir talent és una tasca fonamen-
tal per a un teatre d’òpera”.
Són quatre les vies d’actuació al

Liceu: els concursos de cant; les
audicions setmanals; el segui-
ment –els concerts del Foyer que
no es poden celebrar aquesta tem-
porada eren una excel·lent via per
descobrir talents, s’hi veia l’evolu-

ció, la musicalitat, la capacitat
d’adaptació–; i les substitucions
de papers protagonistes, també
anomenades covers, en què els
cantants es preparen sense la pres-
sió de la responsabilitat. Cal afe-
gir-hi la connivència amb altres
òperes europees per a la promo-
ció de joves cantants a través de
concursos. “És lògic –conclouMa-
tabosch– que si altres teatres com
el Met, el Covent Garden o l’Ope-
ra de París es comprometen a con-
tractar els nostres joves, nosaltres
fem el mateix amb els seus. És
beneficiós per a tots”.

La lírica a Espanya té força a en-
vejar de la xarxa de teatres de ni-
vell mitjà que hi sol haver a països
europeus, on és possible agafar ex-
periència i iniciar una carrera
abans de llançar-se a les grans sa-
les. I qui diu òpera diu de composi-
ció contemporània, que aquí
aquesta disciplina no només no té
auditoris per ser interpretada sinó
que a més a més hi falten concur-
sos. “Els de composició són escas-
sos i els d’interpretació estanmolt
enfocats al que és virtuós de pia-
no, de clarinet o veu –explica
David Albert, cap visible del grup
Bcn216, resident deL’Auditori i es-
pecialitzat en contemporània. “El
cert és que valoromolt la possibili-
tat de fer classes a l’Esmuc perquè
veus qui està a punt per endur-te'l
cap al grup”.c

Ha rebut el Tomás Luis de Victoria i
destaca pel seu llenguatge propi.
Ha estrenat 14 obres pròpies al
Palau

Acollint Guinjoan, el Palau vol
donar centralitat a la creació
musical actual

www.lavanguardia.com

VEGEU LA PROGRAMACIÓ D’ÒPERA
CATALUNYA I DE BCN216 A

M. CHAVARRÍA Barcelona

E
stà demostrat: la gent
que participa en el ci-
cle Primer Palau no
pateix ni de bon tros

la tensió que va associada als
concursos de joves intèrprets
de música clàssica. La fórmula
híbrida que patrocina fidel-
ment Mitsubishi Electric
(6.000 euros per al guanyador
més un eventual segon premi
de 3.000 i dos accèssits del
1.500) se situa a cavall del cicle
de concerts-debut i el concurs
de talents emergents, cosa que
la converteix en un gran regal
per a aspirants que superin la se-
lecció realitzada per Lluís Mi-
llet, assessor artístic del Palau
de la Música.
Aquest anys en total són tret-

zemúsics joves, vinguts d’Espa-
nya –entre ells, tres de
Catalunya i tres de Madrid– i
de fora de l’Estat, i la idea en se-
leccionar-los no és tant trobar
el millor violinista o el pianista
més virtuós sinó combinar re-
pertori i instruments per oferir
al públic del Palau una progra-
mació coherent, atractiva i vari-
ada. Qui pot aspirar a un millor
i més amable debut en el Palau,
amb un públic amb el qual esta-
blir comunicació –4.600 espec-
tadors el 2010, 50% de l’afora-
ment– i on l’important és parti-
cipar.
“En els últims cinc o sis anys

el nivell dels aspirants ha pujat
de manera espectacular”, asse-
guraLluísMillet, que comapro-
gramador es converteix aquí en
un observadormés de lamúsica
clàssica. “La clàssica està en re-
cessió però els joves no tenen
por de tirar-se a la piscina, són
valents”.
Avui se celebra el tercer dels

quatre concerts habituals
(19.30 hores) al qual segueix
una actuació de clausura. Els

que es “tiren a la piscina” són el
madrileny Luís Esnaola, violí, i
l’alemany Thomas Hoppe, pia-
no, amb obres de Schubert,
Montsalvatge i Ravel. En la se-
gona part serà el Quintet
Brahms de El Mundo –creat en
l’escola Reina Sofia fa més
d’una dècada– qui interpreti el
Quintet per a piano i cordes de
Brahms.
Si es gira la vista enrere es

comprova que els guanyadors
del Primer Palau, que ja va per
la seva 16a temporada, han tin-
gut la seva deguda projecció.
Debutar al Palau de la Música

no és un prestigi fútil. El premi
comporta entrar en el circuit
d’actuacions de JoventutsMusi-
cals, a la qual cosa cal sumar
erasmus, beques i concerts orga-
nitzats per la pròpia Fundació
Palau de la Música.
Noms destacats sorgits

d’aquest cicle són els pianista
Javier Perianes (Huelva, 1978),
Enrique Bagaria (Barcelona,
1978) o Daniel Ligorio (Mar-
torell, 1975).
També el Quartet Quiroga,

Arnau Tomás quan encara no
formava part del Quartet Casals
o la clarinetista Laura Ruiz, que
avui és catedràtica a l’escola su-
perior de Frankfurt.c

JORDI ROCH

“Els talents poden
sorgir de concursos,
classes magistrals,
orquestres joves...”

LA PROJECCIÓ

Perianes, Bagaria
o Ligorio són sòlids
pianistes que van
passar pel concurs

PEDRO MADUEÑO

Alba Ventura. Deixebla de De Larrocha, Marri-
ner la va descobrir amb 13 anys a Cadaqués.
Ha estat pianista solista al Rising Stars

Enrique Baga-
ria. Nascut a
Barcelona el
1978, al reco-
neixement
com a pianis-
ta va contri-
buir el seu
pas pel Pri-
mer Palau, i
també haver
guanyat el
Maria Ca-
nals. Impar-
teix classes
al Conserva-
tori del Liceu

Joan Martín-Royo
Va començar
cantant al Foyer
del Liceu, des-
prés segons re-
partiments... i ara
ja és internacio-
nal. Aquesta nit
serà Dalí a l’òpe-
ra de Benguerel

MANÉ ESPINOSA

EL COMPOSITOR

JOAN GUINJOAN,

AL PALAU

El programa

JOAN OLLER

“El mercat no
pot absorbir tant
músic de nivell. La
piràmide s’estreny”

TERCER CONCERT

Avui sonaran peces
de Schubert,
Montsalvatge,
Ravel i Brahms

PremiatEl primer

mants en brut per fer-los brillar a
les seves òperes. “Faig diverses
audicions l’any a cantants que
ens ho demanen i els escolto,
valoro la seva tècnica”, explica
Lacambra sobre la seva oportu-
nitat per trobar talent. L’últim
diamant que s’enorgulleix d’ha-
ver donat ales és Albert Casals,
escollit l’any passat per inter-
pretar el Comte d’Almaviva a Il
Barbiere di Siviglia, i que inter-
preta Nemorino en el muntatge
de Donizzetti que s’estrena avui
a Sabadell i que recorrerà els
teatres de Reus, Manresa, Sant
Cugat del Vallès, Viladecans i
Vic. Sobre Casals, Mirna La-
cambra assegura que “el primer
que el va subjugar va ser el seu
color de veu, preciós, molt càlid,
a més de la seva musicalitat que
és excel·lentíssima. Amb aquests
dos pilars es pot construir un
magnífic tenor”. Tanta confiança

li suscita el jove cantant a la pre-
sidenta d’Amics de l’Òpera de
Sabadell que ha convidat l’agent
Miquel Lerín, per mostrar-li el
seu “tresor”, com l’anomena. La
seva Escola d’Òpera de Sabadell
també li serveix per fer alguna
troballa.
Aquest any la crisi afecta més

que mai el Cicle d’Òpera a
Catalunya, amb “una retallada
per part de la Generalitat d’un
47%” segons assegura la presi-
denta, “que lluitemper alleugerir
i que, en tot cas, només seria per
un any”. Després de la gira de
L’elisir, que acabarà al novembre,
el Cicle té previst dur a terme
tres espectacles més en un total
de 9 teatres:Homenatge a la Sar-
suela II, Aida –diferent de la que
es veurà al Liceu al juliol i que re-
correrà les nou sales– i Roméo et
Juliette, que viatjarà a Vic, Sant
Cugat, Manresa i Granollers .c

Des del 2012-2013

Joves intèrprets gaudeixen del cicle
del Palau que combina concurs i debut

Lafórmula
PrimerPalau

Figura emergent. El tenor
Albert Casals (al centre) amb el
repartiment de L’elisir d’amore .
Des de l’esquerra, Carles Daza,
director, Elisa Vélez, Eugènia
Montenegro i Toni Marsol


