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Van sonar a glòria la Petita suite bur-
lesca, un quintet d’irresistible vigor
rítmic i simplicitat elegant, també
rescatat de l’oblit fa tot just un any
per la mateixa editorial; la Serena-
ta a Lydia de Cadaqués, en què van
enlluernar l’exuberància del so i el
virtuosisme del flautista Álvaro Oc-
tavio, molt ben acompanyat per Es-
pasa, i, com a brillant final, l’última
partitura de Montsalvatge, Tres re-
flexos sobre una postal d’hivern, or-
questrada amb gran encert per Al-
bert Guinovart i dirigida amb pas-
sió, força comunicativa i riquesa ex-
pressiva per Jaime Martín al
capdavant d’una secció de cordes de
rotunda plenitud sonora.e

Amor brujo
FESTIVAL MAS I MAS
22 d’agost; 18.30, 19.30 i 20.30 h

AGENDA

Katia Moro, Alí Arango, Mar
Bezana i Daniel Ligorio inter-
pretaran peces d’Isaac Albé-
niz i Manuel de Falla al Palau
de la Música.

Miquel del Roig
FESTA MAJOR DEL BARRI DE SANTS
22 d’agost, a les 23.30 h

El cantautot de versions de
música popular catalana és
una de les propostes d’avui de
la festa major al carrer dels
castellers de Sants.

Orquestra Simfònica de l’Anoia
FESTA MAJOR D’IGUALADA
22 d’agost, a les 22 h

Una suite de Carmen de Bizet
i un concert per a piano i or-
questra d’Edvard Grieg seran
el menú de l’orquestra jove al
Teatre Municipal.

Ballet folklòric de Belize
FESTIVAL ÉSDANSA DE LES PRESES
22 d’agost, a les 22 h

El festival de dansa tradicional
de la Garrotxa rep la Compa-
nyia Nacional de Dansa de Be-
lize. Música oberta a tothom
vinguda de l’Amèrica Central.

Gran homenatge a Montsalvatge

trena d’un Montsalvatge inèdit, el
Concerto libero per a violoncel i pi-
ano escrit el 1953 per al violon-
cel·lista Gaspar Casadó, però que
mai va arribar a bon port: no hi va
haver entesa amb el solista, i el com-
positor, decebut, va guardar la par-
titura en un calaix. Només vam po-
der-ne escoltar, gràcies al rescat de
Tritó, el primer moviment –l’únic
que està complet, encara que sense
orquestrar–, en una versió de des-
bordant expressivitat a càrrec de la
violoncel·lista Laia Puig i el pianis-
ta Dani Espasa. És una obra de gran
lirisme i virtuosisme que convin-
dria orquestrar per mostrar totes
les troballes de la seva escriptura.

L’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués va brillar a l’església del Carme. JORDI MESTRE

Passió
L’Ensemble
recorda a cada
nota la seva
privilegiada
relació
d’amistat amb
Montsalvatge

Quatre mirades actuals
i desencantades de la ciutat

verses. El desencanto, un muntatge
de la companyia valenciana Teatro
de lo Inestable, presenta una vida a
les ciutats radicalment actual i des-
encantada. A partir de quatre plan-
tejaments escènics es construeix un
itinerari en quatre parts per la ma-
teixa ciutat que pretén fer reflexio-
nar i interactuar sobre l’actualitat.

La dramatúrgia la firma Jacobo
Pallarés, que també dirigeix i actua.
Darrere el plantejament hi ha un
treball d’investigació documental
que surt al llarg de l’obra, sobretot
de la veu d’ancians que narren els

seus records. L’obra forma part del
cicle Complicitats en Xarxa del
Tantarantana, una aposta estiuen-
ca per al teatre alternatiu.

Aquesta tercera edició consolida
un cicle protagonitzat per cinc com-
panyies d’arreu de l’Estat. Del 15 al
19 d’agost ja es va poder veure al
Tantarantana Pareja abierta, una
producció andalusa basada en una
obra del dramaturg i premi Nobel
Dario Fo. Després d’El desencanto
s’hi representarà El río de las pala-
bras, de la companyia extremenya
Guirigai, i Visitando el zoo de cristal,
dels valencians Saga i Zircó, que
s’inspiren en Tennessee Williams.
El cicle es tancarà amb El sopar (del
13 al 16 de setembre), un muntatge
de la companyia mallorquina Pro-
duccions del Mar.e

Els creadors d’El desencanto han pensat un
espectacle obert a la ciutat. INESTABLE

Ensemble de l’Orquestra
de Cadaqués
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
20 d’agost

Montserrat Caballé cantarà diumenge al Teatre Kur-
saal de Manresa amb la seva filla Montserrat Martí. El
recital, inclòs dins dels actes de la festa major de la ca-
pital del Bages, forma part de la gira que commemo-
ra el 50è aniversari del debut de la soprano al Liceu.

CABALLÉ I MARTÍ A MANRESA

En Directe

L’actriu Marta Millà i la companyia instrumental Multa-
qa actuen avui a les 20 h a la Fundació Cuixart de Pa-
lafrugell, on presentaran un espectacle que és un re-
corregut per la poesia sufí amb música. Millà serà l’en-
carregada de recitar a la recerca de l’amor.

‘MAHABBAT’ A PALAFRUGELL

El desencanto
TEATRE TANTARANTANA
Del 23 al 26 d’agost

ROGER ROSICH

La gran protagonista del
segon espectacle que el
Teatre Tantarantana de
Barcelona presenta dins
el cicle Complicitats en

Xarxa és la vida a les ciutats, vista
des de diferents òptiques, i des de
la mirada de personatges d’edats di-

JAVIER PÉREZ SENZ

Quan l’Orquestra de Cada-
qués toca música de Xa-
vier Montsalvatge es
produeix una sintonia
artística molt especial,

una relació espiritual que va més
enllà del valor de les notes, de la per-
fecció instrumental o de la inqües-
tionable qualitat i virtuosisme tèc-
nic de la formació catalana. Hi ha
una comunió absoluta amb la seva
estètica i una familiaritat amb el seu
llenguatge única, fruit de dues dèca-
des de vida artística en comú, com
a compositor resident, en un itine-
rari conjunt d’estrenes, gires i enre-
gistraments. Cal parlar, per tant, de
passió per la seva música, i d’emoció
intensa, perquè quan toquen les se-
ves obres recorden a cada nota la se-
va privilegiada relació d’amistat.
Aquest clima especial va il·luminar
l’emocionant concert d’homenatge
que l’Ensemble li va dedicar al Fes-
tival de Peralada en commemoració
del centenari del naixement de
Montsalvatge.

Va ser un concert en família, ce-
lebrat en el marc més acollidor del
festival, l’església del Carme de la lo-
calitat empordanesa, ideal per gau-
dir la música d’una manera molt
més íntima i propera, i amb un pro-
grama nou en què va destacar l’es-

Crítica


