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wEls Rolling Stones tornaran
a actuar al Hyde Park de Lon-
dres el 6 de juliol, 44 anys
després del seu històric con-
cert al parc londinenc. Per al
nou concert s’habilitaran
quatre escenaris, on se succei-
ran les actuacions de grups
com ara The Vaccines i Pal-
ma Violets, entre d’altres. La
banda de Jagger i Richards
torna al mateix lloc on el 5
de juliol del 1969 els Stones
van actuar gratuïtament en
memòria del desaparegut
Brian Jones. En aquesta oca-
sió, però, el concert serà de
pagament. / Redacció

ElsRollingStones
tornenalHyde
ParkdeLondres

‘Ambbarret... o sense’, un repàs a
l’univers de la il·lustradoraPilarínBayés

L’espanyol Jean-LucMartinez,
nomenatnoupresident del Louvre

Norma Editorial i La Caixa publiquen Amb barret... o sense
JORDI ROVIRALTA

Els Rolling Stones en directe

wNorma Editorial publica,
amb el suport de La Caixa,
Amb barret... o sense, una
antologia de la il·lustradora
Pilarín Bayés que recull 350
imatges, entre il·lustracions i
fotografies, de la vida perso-
nal de l’autora, que permeten
al lector conèixer una mica

més aquesta figura. Aquest
ambiciós volum antològic
combina el relat gràfic amb
textos de M. Àngels Ferrer i
Jaume Vidal. A més, es trac-
ta d’una edició trilingüe: tots
els textos que hi apareixen
es recullen en català, castellà
i anglès. / Redacció

w“Ho dec a l’escola republi-
cana”, va ser el comentari de
Jean-Luc Martinez –l’emigra-
ció es va carregar l’accent–.
Fill d’espanyols, de mare
portera i pare carter, és des
d’ahir, per decisió del pre-
sident Hollande, president

del Louvre, el museu més
gran del món i el més visitat
amb els seus deu milions
d’entrades l’any 2012. Jean-
Luc Martinez dirigeix des de
fa sis anys el departament
d’Antiguitats del museu pari-
senc. / Ó. Caballero

LARRY BUSACCA

Unbonpianista

wJoan Pons, més conegut
com El Petit de Cal Eril, pre-
senta el seu nou disc, La
figura del buit, a la sala Bec-
kett. Després del nostàlgic i
introspectiu Vol i dol, Pons
es desposseeix de tots els
amarratges i es llança de ple
a l’originalitat amb 17 temes
nous en els quals es conver-
teix en narrador d’històries i
retratista de persones. L’ori-
ginalitat no és, tanmateix,
una cosa nova en la carrera
d’aquest prometedor artista.
Ja l’any 2007 va guanyar el
premi a la creativitat del
TR3SC amb la seva primera

maqueta. autoeditada, Per
què grillen les patates? Joan
Pons pujarà a l’escenari
acompanyat per Artur Tort,
Dani Comas i Ildefons Alon-
so. El quartet oferirà quatre
concerts consecutius del 4 al
7 d’abril. Pons es mostra
inquiet en enfrontar-se a la
repetició d’un mateix con-
cert quatre dies seguits,
però alhora li treu impor-
tància a l’assumpte: “Potser
ens surten els quatre dife-
rents entre si, o potser
idèntics. Tampoc no ens
preocupa. Som més d’im-
provisar”. / L. Soler
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ElPetit deCalEril presentanoudisc,
‘La figuradel buit’, a la salaBeckett

Joaquim Molins

Arcadi Volodos

Lloc i data: Temporada Iberca-
mera. Palau de la Música
(1/IV/2013)

JORGE DE PERSIA

És de molt interès que qui ho
desitgi expressi la seva opinió
sobre un o altre intèrpret; és un
exercici que ha de ser patrimo-
ni de tots. Però d’això a qualifi-
car en el programa el senyorVo-
lodos com “un geni del piano”...
És un qualificatiu que es reser-
va als grans de veritat, i en
aquest cas estem a la banda in-
termèdia dels bons pianistes,
dels que fins i tot n’hi ha aquí.

Arcadi Volodos és un pianis-
ta eficaç, virtuós, que treballa
molt bé l’àmbit del virtuosisme
(Liszt-Rachmaninov-Prokó-
fiev), àrea predilecta de l’escola
russa de l’instrument, i que està
assumint bé un repertori més
romàntic que enllaça en expres-
sió i tècnica amb el món de
Liszt, com és Schumann.
Però no més enllà, com es va

veure a Schubert i Brahms. La
seva versió de lesKinderszenen,
op. 15, de Schumann, escrites
quanChopin va estar a Barcelo-
na de pas cap a Mallorca, es va
obrir amb una accentuació
molt marcada a la mà dreta, en-
cara que després va treure de
l’obra bones essències: bona
comprensió del ritme i del liris-

me obert, i suggeridor misteri, i
a la Fantasia en do major, op 17,
amb què va tancar el programa
a sala plena, una pulsació –espe-
cialment al final– que ens acos-
tava molt a àmbits de tècnica
lisztians.
La resta del programa, que va

començar amb la Sonata D 279
de Schubert, també en do major,
va resultar d’un pianismode per-
fil acerat a lamàdreta, sense pro-
funditat ni matisos, i amb cert
desinterès en l’expressió, i es va
completar amb una obra que
exigeix profunditat, submergir-
se més en el teclat per explotar
l’expressió, com són els tardans
Tres Intermezzi, op. 117, de
Brahms, que van resultar unami-
ca anodins, de superfície. Mal-
grat que són tots a l’anomenat
àmbit del romanticisme, les dife-
rències individuals que plante-
gen són substancials.c

ARXIU

IGNACIO OROVIO
Barcelona

Primer dia de JoaquimMolins al
Liceu. Hi va anar fa uns dies a ac-
ceptar formalment el seu flamant
nomenament com a president
del patronat del Gran Teatre pe-
rò ahir ja va visitar la casa, on va
conèixer una part del personal i
on va començar a “repassar nú-
meros”. Sense apriorismes ni
plans concrets encara –el tema
més candent que té per davant és
la renovació o no de l’actual direc-
tor general, Joan-Francesc Mar-
co, el mandat del qual finalitza el
proper juliol–, Molins va anun-
ciar anit a aquest diari: “Dedicaré
els primers quinze dies a amarar-
me. Ara per ara he vist molts nú-

meros, però vull que m’expliqui
els detalls, el que sàpiga de cada
matèria”.
El càrrec de president del pa-

tronat del Liceu requeia fins ara
en la presidència de la Generali-
tat, per la qual cosa era més sim-
bòlic que gestor. Al juliol es van
canviar els estatuts, es va crear
una presidència d’honor per al
càrrec polític i es va començar a

pensar en un perfil que pogués
connectar la res pública amb l’em-
presa privada i que fes créixer
l’aportació del mecenatge al Li-
ceu, avui del voltant d’un 17%.
Molins compleix a la perfecció
amb el perfil. Nascut el 1945, va
ser diputat aMadrid en diferents
etapes, conseller de Comerç i Tu-
risme i de Política Territorial i
Obres Públiques del Govern i la
seva família posseeix Cementos
Molins, una empresa creada el
1928. Després de jubilar-se, va
ser escollit el 2012 per l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, com
a conseller delegat de Barcelona
Regional, l’agència de desenvolu-
pament urbanístic.
Molins es declara “liceista des

de petit: des que vaig escoltar la
Tebaldi o el debut de JaumeAra-
gall”. Des que va transcendir –en
aquest diari– el seu nomenament
“tothomem felicita perquè saben
que poques coses a la vida empo-
den fer tanta il·lusió com treba-
llar per al Liceu”.
“Les presidències del Liceu

eren fins ara càrrecs més simbò-
lics que efectius. Crec que jo, en-
cara que sigui un càrrec sense re-
tribució, he de tenir un altre pa-
per, per aixòm’han nomenat, i hi
posaré tot el meu esforç. Malgrat
tot, qui porta el dia a dia és el di-
rector general, òbviament”, va
dir, a tall de presentació d’inten-
cions. Preguntat per la situació fi-
nancera de la institució, el presi-
dent va dir que “pensar que no hi
haurà més retallades és somiar;
crec que caldrà continuar replan-
tejant-se coses. Veurem quines i
amb quina intensitat i propor-
cions”. “Els mecenes avui són
pocs perquè ja ho són de l’Estat.
L’augment de l’aportació privada
no s’aconsegueix en 24 hores,
també estan en crisi”, va preve-
nir. Ambel seu proverbial bonhu-
mor, ahir a la nit anunciava que
“excepte cantar, faré el que esti-
gui a la meva mà. Bé... amb tanta
retallada, si cal que surti jo fins i
tot pagaré per fer-ho”. S’accep-
ten mecenes.c

Molinss’estrenaalLiceu
tement lesnovesretallades
Primer dia de feina del nou president del patronat

“Pensar que no hi
haurà més retallades
és somiar; crec que
caldrà continuar
replantejant-se coses”

PANORAMA


