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RETORN D’UN MAG DEL TECLAT

reixerà un disc dedicat a Mendels-
sohn i potser un altre amb peces de 
Messiaen, «un músic que m’apassi-
ona en què m’agradaria aprofundir 
més». No l’espanten els reptes, pe-
rò admet que el seu nivell d’exigèn-
cia ha anat en paral·lel als compro-
misos més elevats que l’esperen. H

Com si tingués el do d’endevinar 
què ve de gust escoltar, el pianis-
ta andalús Javier Perianes (Nerva, 
1978) ha tingut la vista de gravar 
un deliciós disc ...les sons et les par-
fums (Harmonia Mundi) que acaba 
de llançar. En aquest disc les obres 
de Chopin dialoguen meravellosa-
ment amb peces de Debussy. 
 Encara que el seu concert a Cai-
xaForum (avui, 19.30 hores) coinci-
deix amb la presentació de l’àlbum 
a Espanya, el repertori que oferirà 
a Barcelona se sustenta en obres de 
l’últim període de tres grans com-
positors: Beethoven, Schubert i 
Brahms. «Només tocaré dues pe-
ces de Chopin perquè la idea del 
recital és una altra», assenyala Pe-
rianes, encantat de tornar a la ciu-
tat on aquesta temporada actuarà 
també, amb l’OBC, a l’Auditori a 
partir del 31 de gener amb una pe-
ça poc habitual, el Concert núm. 5 de 
Saint Saëns, també conegut com a 
egipci. Abordar repertori diferent 
i crear interessants combinacions 
en els seus discos és una de les es-
pecialitats de Perianes. «Tant el pú-
blic com les discogràfiques i els 
programadors agraeixen enfoca-
ments nous», reconeix.

París i Londres

«De vegades, en la música hi ha 
obres que poden estar de mo-
da uns anys i després desaparèi-
xer del mapa». Això precisament 
va passar amb l’egipci, peça amb la 
qual debutarà amb l’Orquestra Na-
cional de França als Camps Elisis, 
i que executarà també amb la Fil-

eg... Ampliar mires es converteix en 
una necessitat perquè disfruto ex-
plorant coses que surten de la nor-
ma», diu el pianista.
 Perianes no descarta gravar obres 
contemporànies quan acabi el seu 
contracte amb Harmonia Mundi 
d’aquí uns quatre anys. Abans apa-
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33 Carrera galàctica 8 Javier Perianes debutarà aquesta temporada amb l’Orquestra Nacional de França.

HARMONIA MUNDI

Un pianista innovador
Javier Perianes acaba de llançar un deliciós disc on obres de Chopin dialoguen amb peces de 
Debussy H Avui ofereix un recital a CaixaForum i tornarà a Barcelona al gener amb l’OBC

harmònica de Londres. «Consti que 
jo no reivindico res. Senzillament, 
faig el que em ve de gust, però resul-
ta que, quan ho proposo, els promo-
tors ho accepten encantats», desta-
ca. «Quan ja has tocat tot el reper-
tori, el que t’interessa és anar més 
enllà de Beethoven, Schumann, Gri-

  

  

‘Bits’, per a incondicionals de Tricicle
CRÒNICA El veterà trio deixa empremta de la seva contrastada capacitat sense grans novetats
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L’anunci que serà el seu últim espec-
tacle de creació és un avís. Els incon-
dicionals de Tricicle, legió al llarg de 
les seves tres dècades de vida, tenen 
en Bits una selecció de gags que po-
dria resumir aquesta llarga trajec-
tòria. Síntesi amb sorpresa inclosa, 
com que aquests mestres del teatre 
gestual ja pronuncien algunes pa-
raules. Parlen, sí, i no només de ma-
nera onomatopeica.
 Allò d’espectacle digital amb Bits, 
una unitat mínima de la informació 
com el gag ho és de l’humor (segons 
la presentació del muntatge), es di-

lueix amb rapidesa quan s’imposa 
la successió de 15 números. Passa a 
partir, això sí, del cursor d’una pan-
talla electrònica que domina l’esce-
nari del Poliorama. En tots els gags 
Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia, 
tots dins la cinquantena, encara ma-
nifesten estar en excel·lent forma. I ai-
xò que justifiquen l’entrada en la rec-
ta final perquè ja els costa tirar enda-
vant la part física de la seva tasca.
 Bits, no pot ser d’una altra manera 
amb 15 números, es mou entre alts i 
baixos. I potser el principal inconve-
nient es troba en el fet que el millor 
es desenvolupa molt aviat. Després 
de la presentació trinària del grup, 

un formidable Carles Sans broda la 
paròdia de l’entrenador de futbol a 
la banda durant un partit. «S’assem-
bla a Mourinho», es va sentir entre el 
públic el dia de l’estrena. Era clavat.

DE MAS A SERRAT / A Bits, Tricicle tam-
bé ha reclutat a l’esquetx Comprafour 
les divertides velletes Stella, Dafne i 
Mildred d’èpoques passades i ha 
comptat amb Els Luthiers, en off, en 
una recreació brillant de la història 
dels germans Mastropiero, perso-
natges del grup argentí.
 Tot presidit per un humor blanc, 
de vegades surrealista, que va ser re-
but en l’estrena amb ovacions des-
prés de cada un dels números. Una 
nit en què tant es podia veure al Po-
liorama el president Mas i la seva 
dona, Helena Rakosnik, com Joan 
Manuel Serrat, amb la seva dona i 
la seva filla petita, Candela, actriu. 
O Andreu Buenafuente i Lorenzo 
Quinn. El públic de Tricicle és més 
transversal que cap. H33 Imatge de l’espectacle ‘Bits’, que es presenta al Poliorama.

Joves talents 
donen  
a conèixer 
obres inèdites 
de Pau Casals 
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Destacats joves músics, majoritàri-
ament alumnes de l’Esmuc, inter-
pretaran avui al Teatre Auditori de 
Sant Cugat (20.00 hores) cançons lí-
riques, moltes d’elles inèdites, com-
postes per Pau Casals (1876-1973). El 
concert servirà per presentar Pau & 
Victoria, Historical recordings (Colum-
na Música). El disc doble recull gra-
vacions històriques de dos grans 
músics catalans, el violoncel·lista 
Pau Casals i la soprano Victòria dels 
Àngels. El primer àlbum inclou, en-
tre altres, una gravació d’un recital 
amb Pau Casals acompanyant al pi-
ano la cantant interpretant lieder de 
Brahms.
 A l’altre CD joves promeses  do-
nen a conèixer cançons que Casals 
no va voler publicar mai en vida i 
que ara estan disponibles gràcies a 
l’editorial Boileau. En el moment de 
la gravació van comptar amb la ines-
timable aportació de Marta Casals, 
que els va assessorar perquè captes-
sin tots els matisos de l’expressivi-
tat en les obres del seu marit, tras-
passat fa 40 anys. El disc inclou des 
d’En el mirall canviant de la mar blava, 
una obra de joventut, composta el 
1895, inspirada en un poema d’Apel-
les Mestres, fins a La balada dels dos es-
tels, del 1942, inspirada en un text de 
Ventura Gassol  
 La Fundació Pau Casals, de la qual 
la viuda del músic és vicepresiden-
ta, no descarta en absolut fer noves 
aliances amb la Fundació Victòria 
dels Àngels per continuar promoci-
onant en el futur joves valors i trans-
metent un valuós llegat que va més 
enllà de la música. H 

CONCERT


