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wEl 20 de febrer, el grup mallorquí Antònia Font inaugurarà en el
Teatre Arteria Paral·lel la 24a edició de l’ara anomenat Guitar Festi-
val BCN, on oferiran el seu nou disc Vostè és aquí, mentre que a la
segona part interpretaran cançons triades pels seus fans a través de
Facebook entre l’1 de gener i el 15 de febrer. A més del ja confirmat
concert-pòrtic que oferirà Vinicio Capossela el 6 de febrer, ja es
coneixen altres participants en el certamen, com el bluesman John-
ny Winter, el grup de pop espanyol La Casa Azul, el cantautor Qui-
que González (que presentarà el seu nou disc Delantera mítica),
així com el cantautor canadenc Ron Sexsmith, el 23 de febrer a la
sala Apolo. / Redacció

wÀlex Rigola continuarà sent
director de la Biennal de Tea-
tre de Venècia quan s’acabi
aquest estiu el seu segon perío-
de al capdavant del certamen.
Paolo Baratta, president de
l’entitat que agrupa els festi-
vals d’art, arquitectura, teatre,
cinema, música i dansa de Ve-
nècia va anunciar que Rigola
continuarà a la direcció durant
el període 2014-15. Així ma-
teix, va nomenar el coreògraf
Virgilio Sieni director de la
Biennal de Dansa des del 2013
fins al 2015. /Redacció

ElMuseudeLleida recupera la renovada
MaredeDéudeBellpuigde lesAvellanes

La peça, abans i després de la intervenció
CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES

Latrinitat

wUna important peça escultòrica de la Verge amb el Nen a coll
atribuïda a Bartomeu de Robió, un dels millors escultors de l’Esco-
la de Lleida, del segle XIV, s’exposa des d’ahir al Museu de Lleida.
L’escultura procedeix del monestir de Bellpuig de les Avellanes,
d’on va sortir el 1894, i ha estat restaurada. Un dels seus propieta-
ris va ser el col·leccionista nord-americà Charles Deering, que la

va dipositar al
Palau Maricel de
Sitges. La Gene-
ralitat la va adqui-
rir per 130.000
euros en una sub-
hasta i l’ha restau-
rat al Centre de
Restauració de
Béns Mobles. És
una de les peces
gòtiques més
importants del
patrimoni català.
Representa la
Mare de Déu
dreta i sostenint
el nen i destaca
pel luxe de la
roba. S’exposa
amb la Mare de
Déu de Saidí, tam-
bé de Robió. / P.E.

wLa 18a edició del festival de
cançó d’autor BarnaSants aug-
mentarà el nombre de con-
certs quan comenci el 25 de
gener a Vielha, amb un recital
d’Enric Hernàez. Al cartell
presentat ahir pel seu director,
Pere Camps, apareixen un cen-
tenar de concerts, entre els
quals, d’Antònia Font, Los Se-
cretos, Maria del Mar Bonet i
Jarabe de Palo. També destaca
que les últimes vetllades tin-
dran lloc a les Cotxeres de
Sants, l’espai on va néixer
aquest festival. / Redacció

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

ElBarnaSants
torna a lesCotxeres
i ambcent concerts

AntòniaFont obrirà el Festival deGuitarra, al
qual se sumenJohnnyWinter iRonSexsmith

Salvador Hedilla va volar a Santander per lliurar a Alfons XIII un exemplar de La Vanguardia

Faust Trio

Intèrprets: Isabelle Faust, violí;
Alexander Rudin, violoncel;
Alexander Melnikov, piano
Lloc i data: L’Auditori,
(18/XII/2012)

JORGE DE PERSIA

Un concert excepcional, en un
marc desigual. M’atreviria a dir
que ha estat el concert de l’any
–almenys d’entre els més de 170
quehe pogut apreciar–. Tresmú-
sicsdegranqualitat, que commis-
teri de la Trinitat, es reuneixen
en un trio que porta els seus
noms. Són solistes que estan ara
als principals escenaris, i aquest
exercici de música, i fins i tot
d’humilitat, que significa fer cam-
bra els introdueix en una altra di-
mensió. Tres obres en programa,
no habituals en el repertori mal-
grat ser autors molt presents: les
Peces de Fantasia op 88 de Schu-
mann, el Trio op 70/2 de Beetho-
ven, amb exigències virtuosís-
ticas, i el Trio en sol menor de
Smetana. I en cada una d’aques-
tes obres un exercici de llibertat
interpretativa, decoincidència es-
piritual i poètica, en un fraseig
concertat en el qual treballen
amb dinàmiques subtils, amb un
pianoque s’expressa–fins i tot en

passatges rítmics– en un sentit
horitzontal subratllant els ac-
cents sol en casos extrems. Ja des
del Schumann, mai la força ex-
pressiva no va estar vinculada a
una dinàmica, sinó que era inter-
na, amb la seva pròpia tensió, es-
pecialment en la corda (violí i vio-
loncel) de coincidències magis-
trals. Esclar, el cellista Rubin és
una figura que hauria d’estar en-
tre elsmillors en l’actualitat. Tan-
mateix, han participat en un cicle
modest, que no va arribar a més
públic per escassa difusió i desco-
neixement. Els qui vulguin cons-
tatar la qualitat de Faust i Mel-
nikov tenen les Sonates de Bee-
thoven en HarmoniaMundi, bri-
llant. El Trio de Beethoven va ser
un gaudi d’expressió, de tècnica
sense parell, de respiració, de
complicitat en un marc de lliber-
tat. I el de Smetana, la culminació
d’un programa amb moviments
envoltants a la corda, ben com-
presospel piano, i aquesta expres-
sió que emergeix de la contenció
del so i la destresa de l’arc. Feliç-
ment, hi ha vida més enllà del
Beaux Arts.c

Rigoladirigirà fins
al 2015 laBiennal de
TeatredeVenècia
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JAVIER ORTEGA FIGUEIRAL
Barcelona

E
ls pioners de l’aviació a
Espanya no sempre
són reconeguts. Julián
Oller, apassionat i gran

expert en temesd’aeronàutica, re-
construeix mitjançant un llibre
editat per Obrapropia, la biogra-
fia a un d’ells, Salvador Hedilla,
el primer pilot que va fer el vol
Barcelona-Mallorca.
Hedilla, nascut el 1882a40qui-

lòmetres de Santander, va treba-
llar des de petit en una fàbrica de
salaons, encara que el que real-
ment li atreia era la mecànica, la
qual cosa li vaportar aGijón i pos-
teriorment fins a l’Argentina el
1901, amb 19 anys. Allà va compa-
ginar la seva feina i primers nego-
cis amb la competició com a ci-
clista, motorista i pilot d’automò-
bils de competició guanyant di-
verses proves de velocitat, però

el que realment el va marcar va
ser el naixement de l’aviació, fet
que el porta de tornada a Europa
per obtenir el seu títol de pilot el
1912 en el camp d’Issy Les Moli-
neaux, el mateix terreny on avui
està ubicat l’heliport de Paris.
Amb bona part dels seus estal-

vis va comprar un primer avió
amb el qual va començar a volar
a França i posteriorment a Espa-
nya, on diferents ajuntaments el
contracten com a expert pilot
d’exhibició.
El 1915 la societat barcelonina

Pujol, Comabella i companyia el
va fitxar coma instructor perdiri-
gir la seva escola de pilots, on es
van formar els primers aviadors
catalans. Un any després, es va
convertir en la primera persona
que va arribar per via aèria a
Mallorca, guanyant la Copa de la
Mediterrània el 2 de juliol del
1916, un vol que va establir les ba-
ses del correu aeri, gràcies a un

informe que va redactar expli-
cant les característiques i necessi-
tats de la ruta. Aquell mateix any
va realitzar un altre vol memora-
ble entre Barcelona i Santander,
amb intenció de conèixer el rei
AlfonsXIII –que estiuejava al pa-
lau de la Magdalena– i fins i tot
lliurar-li un exemplar de LaVan-
guardia, especialment preparat.
Va utilitzar per primera vegada
avions per realitzar publicitat aè-
ria i fins i tot propaganda políti-
ca.

ABarcelona va ser director tèc-
nic de la primera fàbrica d’avions
imestre dels primers aviadors ca-
talans: Eduardo Feliu i el llegen-
dari Josep Canudas.

Salvador Hedilla va morir en
accident aeri als 35 anys als ter-
renys que avui ocupa l’aeroport
deBarcelona.Vamorir jove, però
va viure amb intensitat la seva
passió, que vadeixarmarcat el ca-
mí per al desenvolupament del
transport aeri.c

CONSULTAR CARTELERA
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Entrades a: www.teatrecondal.cat
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Fins al 13
de gener

JuliánOller reconstrueix en un llibre la biografia de Salvador
Hedilla, primera persona que va arribar aMallorca per via aèria

Pionerde l’aviació

PANORAMA


