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Lothar Zagrosek mostra l’impressionant potencial de l’OBC
Dues de les seves partitures,

Karts-Chroma II, del 2006, i l’estre-
na d’Infall-Chroma, encàrrec de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC), van
causar impacte en un concert reve-
lador diumenge a L’Auditori. Abans
de l’estrena, Parra va sortir a l’esce-
nari per donar pistes al públic sobre
les seves idees musicals: l’orquestra
va tocar dues breus seqüències de la
seva nova obra i aquest avançament
va servir per captar millor el valor
expressiu de les textures i tensions
que genera, els colors que explora,
les potents imatges sonores que
construeix.

Va tenir sort, Parra: l’èxit d’una
estrena no depèn només de l’ofici
d’un director, sinó de la convicció
en el valor de la música, i l’alemany
Lothar Zagrosek, en el seu debut

CLÀSSICA

amb l’OBC, va realitzar un tre-
ball admirable. Director de sòlid
ofici i claredat de pensament,
dels que proporciona seguretat
als músics, va aconseguir un ren-
diment de l’OBC per sobre de la
mitjana en una versió de la Sim-
fonia núm. 5 de Gustav Mahler
planificada amb pols ferm, nar-
rada amb fluïdesa, amb tensió en
els contrastos, eloqüència en el
fraseig –el conegut Adagietto,
popularitzat per Luchino Vis-
conti a la pel·lícula Mort a Venè-
cia, va sonar amb una bellesa ex-
trema, sense afectació– i màxi-
ma brillantor.

Farien molt bé els gestors de
l’OBC assegurant la presència
regular d’un músic d’aquest cali-
bre en les temporades del con-
junt català.e

HOMENATGE

“Quantes coses em
quedaran per fer?”

de realitzar-les totes, la vida és tan
curta! Quantes coses em quedaran
per fer? Quants llibres per llegir?
Quanta gent per estimar?”.

L’ara conseller Ferran Mascarell
va recordar que va ser Maria Aurè-
lia Capmany qui el va dur a l’Ajunta-
ment: “Un dia del 85 em va trucar i
em va dir: Ferran, estem buscant al-
gú que sàpiga una mica d’humani-
tats i que sàpiga sumar i restar. El
Pasqual vol que reimpulsem la Casa
de la Caritat i jo li dic que tu pots fer-
ho”. Un dels molt mèrits de la Cap-
many va ser, segons Mascarell, la ca-
pacitat que va tenir sempre de sedu-
ir Pasqual Maragall. El conseller va
destacar també el compromís de
l’escriptora, convençuda que “els
intel·lectuals que no s’embruten les
mans no viuen al món real”.

Per Carme Arenas, presidenta
del PEN català, “Maria Aurèlia Cap-
many va ser una apassionada del pa-
ís i de la cultura”, que va fer tots els
papers de l’auca “per vocació, per
voluntat de servei, per tossuderia i
per generositat”. El tinent d’alcalde
Jaume Ciurana va afegir-hi un cin-
què element: “I per talent”.

No li va tocar viure una època fà-
cil, a aquella dona que havia tastat el
somni republicà i que va patir, com
tantes, el malson de la guerra i de la
repressió franquista. “El meu sub-
conscient va elaborar l’enveja de pe-
nis el dia 1 d’abril de 1939 –va escriu-
re–. Amb la victòria de les tropes
franquistes, podíem veure com s’or-
ganitzava una societat on seria ab-
solutament necessari el penis com a
targeta de presentació”.

L’actriu Carme Sansa, a part de
llegir dos textos de l’autora home-
natjada, va confessar: “Sense ella, jo
hauria sigut diferent, em va dir co-

ses essencials que m’han servit
tota la vida”. I va recordar unes
paraules de Carme Serrallonga:
“La Maria Aurèlia és llesta i in-
tel·ligent alhora”. Marina Ros-
sell, abans de cantar dues can-
çons, va afirmar: “A mi la Maria
Aurèlia em va donar identitat”.
Que no és poca cosa, ep.

La Capmany militava en el
possibilisme ben entès. “M’agra-
da més la felicitat ara que la dig-
nitat per d’aquí a cent anys. Per
això m’agrada la política i respec-
to els polítics que fan pactes”. I
no tenia ni un pèl d’ingènua:
“M’entusiasma que la nostra
burgesia comenci a trobar ele-
gant el parlar català, però no
m’ho acabaré de creure fins que
els vegi gastar-se els cabals”.e

Marina Rossell, amb el guitarrista Eduard
Iniesta, ahir al Saló de Cent. MANOLO GARCÍA

Pocs noms de la cultura en un acte en
record de Maria Aurèlia Capmany
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EVA PIQUER
BARCELONA

Montserrat Roig la va
definir de la millor
manera: “Maria Au-
rèlia Capmany va
ser, per a mi, la ter-

ra i les ànsies de volar”. O sigui: “Va
ser realitat i imaginació, tradició i
innovació, memòria i inconformis-
me, patriotisme i universalitat”. Ho
escriu Jordi Font en el llibre Els ca-
mins de Maria Aurèlia Capmany, es-
criptora i dona d’acció, que es va pre-
sentar ahir al vespre al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona, en el
que va voler ser un homenatge a una
donassa imprescindible que avui,
dues dècades després de la seva
mort, potser està més oblidada del
que tocaria.

L’acte va aplegar regidors, exre-
gidors, amics i una minsa represen-
tació de noms de la cultura: Joa-
quim Carbó, Maria Barbal, Àlex
Broch, Antoni Dalmau, Oriol Bohi-
gas i pocs més. O som un país desa-
graït amb les persones que ens han
precedit i ens han fet com som, o és
cert que mullar-se políticament
acaba passant massa factura en
aquest món de capelletes. Quan la
Capmany va anar per primera vega-
da a una llista electoral, una bona
amiga li va dir, consternada: “Faràs
malbé la teva imatge!”. I ella va re-
plicar: “En tinc cent mil, d’imatges,
el que passa és que no tindré temps
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Jabier Muguruza
canta poetes

bascos
al BarnaSants

El músic basc Jabier Muguruza a
la sala Luz de Gas. JORDI PIZARRO

Lothar Zagrosek
L’AUDITORI
26 de febrer

JAVIER PÉREZ SENZ

La música d’Hèctor Parra
(Barcelona, 1975) no és de
fàcil accés. El jove compo-
sitor català, catapultat a
l’escena internacional per

l’IRCAM de París, mostra la seva
fascinació per la plasticitat del so a
través d’un llenguatge orquestral
complex que demana a l’oient un es-
forç d’imaginació, clau d’accés a un
univers musical d’aparença com-
plexa, però que tanca poderoses
emocions.
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Jabier Muguruza
LUZ DE GAS
25 de febrer

BORJA DUÑÓ

Jabier Muguruza va presen-
tar al Festival BarnaSants
el disc Bikote bat davant
d’un centenar de persones
i amb l’única ajuda del pia-

nista Mikel Azpiroz. El disc, com-
post per textos de poetes bascos con-
temporanis, va ser la columna verte-
bral d’un recital tan minimalista
com clar i transparent. Els arranja-
ments d’Azpiroz, justos, feien viat-
jar les paraules com si anessin en un
vaixell de paper. Eren paraules pen-
sades, mesurades, dites per qui les
ha fet seves i les ha viscut abans de
deixar-les anar. Paraules sense es-
tridències que parlaven a cau d’ore-
lla i convidaven a resseguir les seves
arestes, a perdre’s entre els plecs de
la llengua que les recitava, a aturar-
se en l’espetec de les tes i en el rugit
de les erres. De les consonants, en
definitiva, que Muguruza clavava
com la percussió amb què els poe-
tes han programat els seus versos.

En comptes d’explicar els poemes,
Muguruza va tenir l’encert de llegir-
ne fragments en castellà. Són textos
sorprenentment diàfans, que s’atu-
ren en les petites coses i les carre-
guen de significat. La parella que ca-
lla, el lladre d’ànimes, els petons aca-
bats de fer (com els croissants), les
ciutats de nit, la pluja injusta, el pa-
radís que no coneix excepcions... són
imatges que habiten en els versos de
poetes com Harkaitz Cano, Gerardo
Markuleta, Lourdes Oñaederra, Iña-
ki Irazu i el seu germà Bernardo At-
xaga. Amb molta cura, Muguruza va
anar afegint algunes notes d’acordió
aquí i allà, precises i eloqüents, que
aportaven una dosi de simpatia i de
distensió, per exemple, als Estralur-
tarrak (extraterrestres) de Rikardo
Arregi Díaz de Heredia, un text apa-
rentment lleuger, però probable-
ment tan seriós com el paradís com-
me il faut de Bernardo Atxaga.e
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Compromís
L’escriptora
creia que els
intel·lectuals
s’han
d’embrutar
les mans

Estrena
La nova
composició
d’Hèctor Parra
va causar
impacte


