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Orquestra Simfònica del Vallès l’ha en-
certat a complementar el nou titular, Da-
vid Giménez, amb la figura d’un direc-

tor principal convidat com és Uwe Mund. Quan
aquest era titular de l’Orquestra del Liceu hi havia
un director famós que sol·licitava dirigir després
que l’orquestra hagués tocat en una òpera o un con-
cert dirigida per ell, perquè la trobava, mai més ben
dit, a punt de solfa, ben preparada i quadrada. Uwe
Mund ha demostrat en dos concerts consecutius, el
que comentem i el que el dimecres abans havia diri-
git col·laborant amb els solistes del Primer Palau,
que amb uns presumibles escassos assaigs sap do-
nar a les obres el tempo adequat que ens les fa reco-
nèixer tal com són, fora de les lectures extremes
amb què sovint fan les versions. El seu Concert per
a fagot i orquestra de Rossini i les Variacions sobre
un tema rococó de Txaikovski del concert de dime-
cres van ser impecables. Com la Simfonia núm. 41
en do major K. 551, Júpiter, exposada amb respec-
te a les textures, realçades, i amb el caràcter adequat
lluny del fraseig ampul·lós i melodisme formal sen-
tits encara no fa un més de mans d’una primera fi-
gura. No en va Mund, com Mozart, és austríac.

El concert va començar amb una poc programa-
da, també un obsequi de Mund, Die Weihe des Hau-
ses op.124 ( La consagració de la casa) de Beetho-
ven, obra escrita el setembre de 1922 per ser estre-
nada en la reobertura del Josephstädter Theatre de
Viena. Potser no se’ns va presentar amb la madura-
ció necessària vist que, si bé ja devia ser interpreta-
da el dia 6 a Sabadell, entre concerts l’orquestra ha
fet un Rèquiem de Mozart el dia 8 a Badalona, ha re-
petit la Júpiter el dia 10 a l’Autònoma i ha fet l’es-
mentat concert del dia 11 del Primer Palau.

La segona obra va escenificar a Barcelona la in-
corporació del violoncel·lista Lluís Claret com a ar-
tista resident, aquesta temporada, de l’OSV, en la
qual a més del concert de William Walton que va
tocar aquesta vegada, interpretarà per al febrer el
núm.1 de Xostakòvitx, per al març el G. 482 en si
bemoll major de Boccherini i al juny l’Opus 129 en
la menor de Schumann. Claret ens va dur, després
d’un Allegro appassionato aspre, a una delícia del
moviment final en què va extreure el so màgic i
l’expressió intensa que ens fan devots del seu art.
Curiosament Mund va dirigir, també en el concert
de dimecres passat, una deixeble de Claret, la jove-
níssima Eun-Sung Hong, que després d’unes va-
cil·lacions inicials es va ficar dins la música de les
Variacions rococó fent-ne una versió notabilíssima
pels seus 17 anys tot just estrenats.

L’

clàssica | «uwe mund i l’osv»

De Mund a Mund
� Programa: Obres de Beethoven, Walton i Mozart

per l’OSV i Lluís Claret, violoncel, dirigits per Uwe

Mund.

Lloc i dia: Palau de la Música, 14 d’octubre.
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Uwe Mund durant el concert al Palau. / GERARD POCH

Barenboim es troba al Pa-
lau de la Música Catalana
com a casa seva. Les dues
darreres temporades de
Palau 100 va interpretar
els dos llibres del Clave
ben temperat, de Bach,
sol, al piano. Aquest cop
ve acompanyat d’una de
les formacions més anti-
gues del món, la Staatska-
pelle Berlin, escollida la
millor Orquestra de l’Any
2004, 2005 i 2006. Inter-
pretaran la Simfonia num.
9, de Mahler, una obra que
forma part de la darrera tri-
logia del compositor: El
cant de la terra, la Novena
simfonia i la Desena sim-
fonia, que va quedar in-
completa. Barenboim ha

escollit aquesta partitura
de Mahler que el mateix
compositor no va poder
sentir en vida, ja que es va
estrenar un any després de
la seva mort, el 1912. La
va compondre sota l’om-
bra de la mort, després que
li diagnostiquessin una
malaltia cardíaca.

Barenboim –argentí
d’ascendència jueva–, co-
negut pel seu compromís
per la pau al Pròxim
Orient, va fundar amb l’es-
criptor palestí Edward
Said la West-Eastern Di-
van Workshop (1999), que
cada any convida joves
d’Israel i dels països àrabs
a treballar i fer música ple-
gats. Justament amb

aquesta formació va visi-
tar per darrer cop Catalu-
nya, concretament l’agost
passat al Festival Castell
de Peralada per interpretar
la Novena simfonia de
Beethoven. «Em sento pri-
vilegiat de poder dirigir
una orquestra amb músics
que tenen fe en el que estan
fent», va dir ahir. Pel di-
rector, la música no està
tancada en una torre d’ivo-
ri, sinó que és l’«expressió
màxima del que és humà».
«La música és una arma de
doble tall: ens fa oblidar
les dificultats del món, pe-
rò alhora ens dóna armes
per entendre’l.» El músic
va alertar, però, que els
darrers cinquanta anys, la

situació de la música clàs-
sica està canviant: «Ha
perdut el seu lloc a la so-
cietat com a expressió de
cultura humanística.» Si
bé s’ha professionalitzat i
tecnificat, ha deixat de for-
mar part de la cultura ge-
neral: «Els polítics hau-
rien d’implantar l’ense-
nyament de la clàssica a
les escoles al mateix nivell
que la química o la física.
Només així recuperarà el
seu espai i deixarà de ser
elitista», va advertir.

Després de Barcelona,
Barenboim seguirà la seva
gira amb la Staatskapelle
per l’Estat i actuarà a Sara-
gossa el 19 d’octubre i els
dies 20 i 22 a Madrid.

L’assignatura pendent
Barenboim torna al Palau de la Música amb la «Novena simfonia» de Mahler

Daniel Barenboim, ahir, al final d’un assaig al Palau de la Música Catalana. / QUIM PUIG

� El director d’orquestra Daniel Ba-
renboim dirigeix aquest vespre al
Palau de la Música Catalana la Staat-
skapelle Berlin, que interpretarà la

V. GAILLARD / Barcelona Novena simfonia de Mahler, una
obra que el compositor no va poder
sentir mai, ja que va morir el 1911 i la
partitura es va estrenar el 1912 a Vie-
na. Barenboim va alertar ahir que la

música clàssica ha perdut el seu lloc
en la cultura humanística, i va asse-
nyalar que l’assignatura pendent del
polítics és que la incloguin en els
programes educatius.

� La dotzena edició dels
premis de teatre i cinema
de Catalunya, els premis
Butaca, reconeixen una
qualitat d’espectacles
molt semblant entre els
dos teatres públics: el Tea-
tre Nacional de Catalunya
(TNC) i el Teatre Lliure.
Així, s’han nominat set es-
pectacles del Lliure, amb
quinze candidatures dife-
rents, i s’han seleccionat

setze nominacions de cinc
títols del TNC.

Aquest any, els premis
Butaca tenen el suport de
la Diputació de Barcelona
i, per primer cop, està pre-
vista la festa fora de Pre-
mià de Mar. L’entrega dels
guardons es farà el 20 de
novembre a Viladecans. El
concurs és per votació po-
pular i els fulls de votació
es donen i es recullen, a
partir d’ara, als principals

teatres de la demarcació de
Barcelona.

En nombre de nomina-
cions destaquen, amb cinc
cadascun, els espectacles
Celebració, una versió de
Josep Galindo del film
Festen, de Thomas Vinter-
berg i Mogens Rukov;
Uuuuh!, de Gerard Váz-
quez; La intrusa, de Mae-
terlinck, i el musical Para-
dís, de Josep Maria Mes-
tres i Jordi Galceran a par-

tir d’un text de Carles Sol-
devila.

Com a millor muntatge
teatral figuren Amor, fe i
esperança, un espectacle
dirigit per Carlota Subirós
el 2004, a més d’Els esti-
uejants, Antígona, Cele-
bració i La cabra o qui és
Sylvia? En cinema, les no-
minacions estan més re-
partides: només tenen
dues candidatures El taxis-
ta ful i Remake.

Els premis Butaca destaquen 7 títols del
Lliure i 5 del TNC en les nominacions
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