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Afers
exteriors?

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

A. BOFILL

Corea copa els premis
del concursViñas

El públic degustador, ahir, durant la primera matinal del cicle a la sala Alicia de Larrocha

wDos cantants coreans han guanyat ex
aequo el primer premi del 51è Concurs
Internacional Francesc Viñas, reflex de
la gran presència de candidats d’aquest
país en comparació amb d’altres. La so-
prano Seyoung Park, de 31 anys, i el te-
nor JunghoomKim, de 25, van ser guar-
donats divendres pel jurat en un acte ce-
lebrat al GranTeatre del Liceu, El segon
premi ha estat per a la soprano anglesa
AnnaPatalong, i els premis Sarsuela, Sa-
badell i del Públic, per a la soprano pe-
ruana Ximena Agurto. L’entrega tindrà
lloc avui i anirà seguida d’un concert de
l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu, sota la direcció de Guerassim
Voronkov. / Redacció

Albert Guinovart

Lloc i data: Palau de la Música
(16/I/2014)

JORGE DE PERSIA

El pianista Albert Guinovart
obre un cicle d’intèrprets cata-
lans. Un gran pianista i inspirat
compositor que comunica. Però
m’inquieta saber el per què del
cicle Intèrprets catalans. Dono
per descomptat que tots ente-
nem el seu interès. Però el Pa-
lau, per què ho fa? No serà per
justificar una subvenció. Quines
idees! Per què tot aquest circum-
loqui? Doncs perquè, tret d’uns
quants entusiastes joves i també
parroquians de la nostra músi-
ca, la resta de públic eren –ben-
vinguts– japonesos, coreans i
gent de fora, que van aplaudir
en el moment adequat i molt.
Per què aquesta indiferència

(difusió, programació, futbol,
crisi) de la nostra gent davant la
presentació d’aquest formida-
ble pianista que va fer a més un
programa molt adequat i amb
bones idees? Guinovart és molt
conegut però poques vegades
assumeix un recital com els
grans. A més de les seves obres
com a compositor, va proposar
una eloqüent versió, molt ex-
pressiva i de caràcter, de la So-
nata núm. 23 Appasionata de
Beethoven, i després Les Soi-
rées de Nazelles, la suite sensi-
ble de variacions brillants de
Poulenc, amb quiGuinovart sin-
tonitza demeravella. Va fer una
versió àgil, amb bona tècnica,
de so directe, molt sensible,
comho és aquesta música que a
més es toca poc. I que crec que
sintonitza amb l’estètica compo-
sitiva de Guinovart.
En aquest terreny ens va fer

escoltar els seus Valsos poètics,
on utilitza un llenguatgemés di-
recte del vals, més centreeuro-
peu, i en certa manera literal.
Les altres dues obres van dei-
xar veure la creativitat del pia-
nista i compositor: Fantasia-
Evocació, suggeridora, d’ex-
cel·lència en la tècnica i idees i
en la variació, acabant amb la
fantàstica Estampes, que, si bé
parteix del debussysme, no dei-
xa de banda els crítics. Un ex-
cel·lent recital, del qual pocs,
potser ni tan sols l’staff de la ca-
sa, poden donar testimoni.c

Barcelona

MARC ARIAS

“Keep calm and drink catalan
wine” és el que lluu en el seu da-
vantal Eduard Miquel, enòleg i
mestre de cerimònies de l’última
iniciativa de L’Auditori,Denomi-
nació d’Origen. Un cicle de sis
concerts (un per mes) progra-
mats els dissabtes a la una del
migdia. Hora i proposta ideals
per començar la jornada amb
una sessió musical i enològica
quemarida diversos vins ambpe-
ces musicals interpretades per
un conjunt de cambra.
Dissabte van obrir foc els qua-

tremembres del BarcelonaClari-
net Players, aplegats a l’entorn
de la interdisciplinarietat i la fu-
sió en un registre innovador, que
no impedeix que els quatre mú-
sics es passegin per les taules
ocupades pels espectadors-con-
sumidors. I és que la cosa no és
tan sols un concert, sinó també
un tast de vins a l’entorn de 13
taules distribuïdes per la sala Ali-
cia de Larrocha.
Per començar, la música fres-

ca, moderna i jovial de Helmut
Hödl, paladejada gràcies a un
Clar 2013 del Penedès, blanc,
fluïd i tan refrescant com lamúsi-
ca del compositor austríac. Vam
seguir amb un altre blanc, aquest
cop més untuós, carnós i vaga-
ment oliós, propi de la D.O. Tar-
ragona en què s’emmarca Essèn-

cia 2012. El vam tastar mentre
els Barcelona Clarinet Players i
la cantant Paula Domínguez fu-
sionaven la corporeïtat de Verdi
i Wagner amb els laments afla-
mencats de la veu humana.
Els homenatges que Pedro

Iturralde fa a Granados i Turina
amb peces esquitxades per sons
genuïnament jazzístics van ser
regats amb un caldo opac, amb
regust de maduixot, com escau a
la zona de Vall-llobrega, proce-
dència del Gregal 2012 del Celler

Can Sais. Intensitat, jovialitat i
vermellor fresca i lleument àci-
da. Per acabar amb la consistèn-
cia sedosa d’un Priorat: un Joan
Giné del 2009 intens, estructurat
com els bancals petris de la co-
marca tarragonina i amb un punt
de melancolia que la feia ideal
per gaudir dels arranjaments de
lesGymnopédies de Satie. Aquest
va ser també el torn de la pintora
Marina Durany que, als compas-
sos de la música francesa i de la
hilarant Simposíaca del jove Xi-

mo Tarín (present a la sala), va
anar fent una aquarel·la a base
de pigments i de vi que escampa-
va damunt d’un llenç de paper.
Experiència sensorial comple-

ta, doncs, a través del gust, la vis-
ta, l’olfacte, el tacte i el paladar.
Primera proposta a la qual en se-
guiran cinc més: els dies 8 de fe-
brer, 8 de març, 12 d’abril, 10 de
maig i 14 de juny. Al mòdic preu
de 25 euros per una hora de festa
per als sentits. Aneu reservant la
vostra taula.c

Jaume Radigales
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El centre posa enmarxa el maridatgemusical i enològic de ‘Denominació d’Origen’
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