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Amistat iart
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Benjamin Schmid a les dependències d’assajos de L’Auditori
XAVIER CERVERA

Fragments de converses
Toldrà-Clausells

Intèrprets: Queco i Rosa Novell,
actors; Ariadna Padró, violí,
Emili Blasco, piano, María Lluïsa
Muntada, soprano.
Directora: Rosa Novell
Lloc i data: Teatre Lliure
(28/V/2013)

J. DE P.

En un escenari ja clàssic, va tenir
lloc un acte que, a través de dià-
legs i música, va recordar dues fi-
gures molt importants de la mo-
dernitat musical de Catalunya. I
per sobre de tot, va ser un home-
natge a l’amistat.
Els actors Rosa i QuecoNovell,

néts de Manuel Clausells, i un
trio de músics, van donar vida a
uns delicats intercanvis epis-
tolars entre Clausells i Eduard
Toldrà centrats en la dècada
1926-1936.

Clausells va ser l’inspirador i
motor d’una experiència subs-
tancial per a la vida musical
catalana com l’Associació deMú-
sica da Camera creada el 1913 i
que va acabar el 1936, quan al co-
mençament de la Guerra Civil en
va ser assassinat el secretari, que
era Clausells.
La producció, senzilla, íntima,

en elmusical, en la paraula i en el
to, imagnífica –que va ser presen-
tada durant l’any Toldrà a
Vilanova i la Geltrú– està basada
en treballs de la soprano María
LluïsaMuntada i de l’actriu Rosa
Novell, i totes dues van marcar
aquest to col·loquial, de veritable
amistat, que es veu a les cartes
que circulaven entre Cantallops
(lloc d’estiueig i de feina de Tol-
drà), Vilanova, on va néixer, Bar-
celona...
Durant aquells anys en què el

músic va produir ni més ni
menys que l’òpera El Giravolt de
Maig, sobre il·luminat text de
Josep Carner, i en els entretelons

dels quals va ser fonamental la
feina de Clausells, veritable con-
certador de la gran empresa. Tot
això al mig d’ingents projectes
que alimentaven els cicles de l’as-
sociació, en la qual participaven
entre altres figures Casals, Falla,
i sobretot personatges de la mo-
dernitat internacional de llavors,
i joves compositors (Gustavo
Pittaluga, Robert Gerhard...) en

uns anys en què Barcelona va ser
referència del món musical.
Formidable la feina dels No-

vell, de la violinista Padró, el so
de la qual va afegir intimitat al
paisatge, del pianista Blasco i de
la soprano Muntada. Els dies 3 i
4 de juny encara es pot gaudir
d’aquest racó antològic de la vida
de Catalunya.c

R E T R A N S M I S S I Ó

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

V a ser el romanticis-
me de la seva músi-
ca, la seva extraordi-
nària bellesa, allò
que la va fer insupor-

table a oïdes europees al final de
la Segona Guerra Mundial. El
producte vienès per excel·lència,
el nen compositor que a 13 anys
va despertar l’interès deMahler i
de qui Richard Strauss va dir que
era el prodigi més important des
de Mozart, va caure en l’oblit en
una Europa devastada per la
crueltat que no tenia l’ànim per a
beutats. I menys encara si el
compositor en qüestió s’havia ve-
nut a Hollywood, una esfera
menor si s’observa des de la pers-

pectiva de l’exquisida escenamu-
sical germànica.
Parlemd’ErichWolfgangKorn-

gold (1897-1957), el músic aus-
tríac que es va anticipar a l’antise-
mitisme a Àustria i va emigrar a
la platja, a Los Angeles, a causa
de la malaltia respiratòria que te-
nia el seu fill, i s’hi va convertir
en el pare de les bandes sonores
deHollywood. Sense ell no existi-
rien avui ni Spielberg ni John
Williams. Si bé aquesta dedicació
al cinema el va convertir al final
en aquell compositor la música
del qual sona tant a Hollywood,
va treure’n el repertori dels audi-
toris de la clàssica.
“Però és que no és així, és

Hollywood que sona a Korn-

gold”, defensa el violinista Benja-
min Schmid (Viena, 1968), en en-
trevista amb La Vanguardia. “Ell
va inventar tot allò, era el tipus
adequat en el moment oportú
que, com Mozart, s’asseia al pia-
no i improvisava”. Schmid és l’úl-
tim solista convidat de la tem-
porada de l’OBC que conclou
aquest cap de setmana, amb un
programa d’inspiració straussia-
na dirigit pel seu titular, Pablo
González, que inclou IllesMedes,
de Juli Garreta, un dels high-
lights de la música catalana; Una
vida d’heroi, rellevant poema sim-
fònic de Richard Strauss, i elCon-
cert per a violí i orquestra de
Korngold, una de les obres que
va catapultar la carrera de Benja-
min Schmid arran d’interpretar-
la amb la Filharmònica de Viena
sota la batuta de Seiji Ozawa en
el Festival de Salzburg del 2004.
“Quan fa 15 anys vaig comen-

çar a tocar Korngold, ningú no li
feia cas. Hi havia tot just dos o
tres discos i ni tan sols a Àustria
li feien atenció. Però des d’aquell
concert amb la Filharmònica de
Viena, hi ha hagut un ressorgir
de Korngold, i hi va contribuir
que el de Salzburg fos televisat.
Des d’aleshores l’he tocat unes
60 vegades, i és present a tot ar-
reu, fins i tot en les proves finals
dels principals concursos. No
sap comde feliç em fa. Són aques-
tes sorpreses agradables que
tens quan et llances a tocar reper-
tori nou”, explica Schmid, un ver-
sàtil violinista cultivat a la vella
escola vienesa i al Curtis Ins-
titute de Filadelfia, l’amplíssim
repertori del qual inclou també
el jazz.
“Ara estic fent el mateix amb

el concert de violí deWolf-Ferra-
ri. Tots dos tenen aquell romanti-
cisme que no podia suportar-se a
l’Europa posterior a la guerra. La
gent no estava preparada per sen-
tir tanta bellesa, i una mica ana-

cronista, encara que Korngold és
molt avançat en la seva concep-
ció compositiva, les seves instru-
mentacions són revolucionàries i
van constituir el tercer corrent
de la Segona Escola de Viena. Ell
va trobar un camí entre Schön-
berg i Brahms, i va voler amb
aquest concert per a violí, el
1945, tornar a la seva carrera de
clàssic, però no va trobar quò-
rum. I Wolf-Ferrari va néixer
realment 20 anys massa tard.
Gairebé un segle després, la gent
veu la sevamúsica des de la belle-

sa i no com a resultat del seu
temps”. Intèrpret ideal per resca-
tar el repertori de Korngold
–“tots dos som vienesos que han
comprès els americans, demane-
ra que reconec en la seva música
més americana els llocs vienesos,
els colors, el swing, el vals...”–,
Schmid viu a Salzburg, el bressol
de Mozart, on fa classes. I a part
dels seus 15 concerts i 20 recitals
per temporada, té dos grups de
jazz europeu, un d’ells un trio
amb un pianista búlgar.c

Clausells va ser el
motor de l’Associació
de Música da Camera,
creada el 1913 i que es
va acabar el 1936

Avui, per
lavanguardia.com

PACO
DELUCÍA
“Tota la magia d’un geni incomparable”

16/06 > AUDITORI DEL FÒRUM

L’OBC tanca la seva temporada amb el violinista Benjamin Schmid, que reivindica el pare de les bandes sonores

“ÉsHollywoodquesonaaKorngold”

“Korngold va voler
tornar a l’escena
clàssica però l’Europa
de postguerra no va
suportar tanta bellesa”

]Lavanguardia.com re-
transmet en directe el
concert de l’OBC d’avui
(19 h) a través de la plata-
forma digital Medici TV,
líder mundial en música
clàssica i amb la qual
l’OBC manté una col·labo-
ració estable. En total,
l’OBC porta retransme-
sos tres concerts per tem-
porada. Joana d’Arc a la
foguera va aconseguir
300.000 espectadors amb
Marion Cotillard.


