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MÚSICA

La banda sonora
del 1714: de la música
sacra a Cesk Freixas

La programació musical del Tri-
centenari inclou 14 concerts, des de
dijous fins al mes de juny. Els actes
reuneixen una vintena de festivals
i sales i un ventall d’estils que va de
la música sacra fins al jazz i el pop.

“Volem internacionalitzar el que
està passant a Catalunya”, va con-
cloure el director del festival Stre-
nes. Pascual també és director del
festival Acústica de Figueres, que
també està inclòs en la programa-
ció. En total, els concerts del Tri-
centenari aglutinaran estils musi-
cals molt diversos distribuïts en 14
certàmens del territori, des del Fes-
tival Castell de Peralada, a l’Empor-
dà, fins al Festival de Músiques en
Terres de Cruïlla, a la Sénia, passant
pel Festival Internacional de Mú-
sica Pau Casals del Vendrell, el Fes-
tival de Músiques de Torroella de
Montgrí, el Festival de la Pasqua de
Cervera i el Festival de Música An-
tiga dels Pirineus, a Lleida i Avià.
Precisament aquest certamen ha
produït un dels plats forts d’aquests
concerts: La Grande Chapelle inter-
pretarà la Missa Scala Aretina, de
Francesc Valls. Es va estrenar el
1702 a la Catedral de Barcelona i s’hi
tornarà a interpretar el 26 de juny.

Homenatge al general Moragues
El cicle arrenca aquest dijous amb el
concert General Moragues: home-
natge 300 anys de cançons de lluita
i resistència. L’han organitzat els
festivals BarnaSants i Tradicionàri-
us i L’Auditori de Barcelona. El ge-
neral Josep Moragues “representa

la resistència, la dignitat com a pa-
ís i el treball del dia a dia”, va dir Jor-
di Fàbregas, el director del Tradici-
onàrius. “No són aspectes que es pu-
guin relacionar només amb el pas-
sat –va afegir el director–, sinó que
també es troben en les forces soci-
als d’ara que reclamen i provoquen
canvis i miren cap al futur”. L’espec-
tacle comptarà amb la base musical
del grup Mesclat, la direcció musi-
cal de Marcel Casellas i hi participa-
ran Maria del Mar Bonet, Miquel
Gil, Quico Pi de la Serra, Feliu Ven-
tura, Pau Alabajos, Cesk Freixas i
l’actor Joel Joan, entre d’altres. Du-
rant l’espectacle s’estrenarà Ro-
manço del general Moragues, de
Jaume Arnella.

A més dels festivals, diversos es-
pais com el Mercat de les Flors, el

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. “La música està rela-
cionada amb les revolucions, amb
els moments de canvi”, deia ahir el
director del festival Strenes de Gi-
rona, Xavi Pascual. “Les revoltes
–afegia– estan acompanyades per
himnes”. Aquest certamen gironí
arrencarà el 27 de març amb el con-
cert Cançons de revolta, un dels 14
recitals que s’han programat amb
motiu de les celebracions del Tri-
centenari. Els quatre intèrprets que
hi participaran seran músics com-
promesos amb les realitats socials
del seus països, tres d’internacio-
nals i un de català. Pascual va avan-
çar els dos que han confirmat la se-
va participació: el francesos Mouss
i Hakim Amokrane (del grup Zebda)
i Emel Mathlouti, coneguda com la
veu de la Primavera Àrab. El colofó
del recital, va dir Pascual, serà la in-
terpretació de L’estaca, de Lluís
Llach, en les seves respectives llen-
gües. De fet, va subratllar Pascual, ja
la tenen als seus repertoris.

La Grande Chapelle, dirigida per Albert Recasens, interpretarà la Missa Scala Aretina a
la Catedral de Barcelona. L’obra, de Francesc Valls, s’hi va estrenar el 1702. SOFÍA MENÉNDEZ

Palau de la Música, El Born i L’Au-
ditori se sumaran als actes. Jordi
Savall i la seva formació Le Concert
des Nations seran els protagonistes
d’una altra de les grans vetllades
d’aquest cicle: el 24 de maig inter-
pretaran peces del període comprès
entre la Guerra dels Segadors i la
Pau d’Aquisgrà al concert 1640-
1714-1748. Batalles, tempestes i cele-
bracions de la Pau. El 16 de juny el
Palau de la Música rebrà la Real Cá-
mera, la soprano Raquel Andueza i
el violí i mestre de concert Emilio
Moreno per interpretar el recital
Les músiques barcelonines de l’arxi-
duc Carles. Inclou obres vocals i ins-
trumentals d’Emanuele Baró d’As-
torga, Josep Picanyol, Antonio Cal-
dara, Francesc Valls, Tomaso Albi-
noni i Arcangelo Corelli.es

La programació musical del Tricentenari
arrenca homenatjant el general Moragues

ARTS ESCÈNIQUES

Estupidesa humana i perfecció tecnològica, en escena a La Seca
Ferran Rañé protagonitza Estú-
pids, una conferència sobre la con-
ducta humana, mentre que Cristi-
na Fernández explora un sistema
d’intel·ligència artificial a Harket
[protocolo]. Estrenen a La Seca.

LAURA SERRA

BARCELONA. Dues maneres de mi-
rar el teatre, dues maneres d’estruc-
turar el món: Estúpids i Harket [pro-
tocolo]. La Seca estrena aquesta set-
mana dos espectacles que es podri-
en trobar als antípodes de les arts
escèniques però que, en canvi, coin-
cideixen en un punt: la crítica soci-
al i sistèmica.

Estúpids és l’adaptació que han
creat a quatre mans Ferran Rañé i
Blanca Bardagil a partir de l’assaig
Les lleis fonamentals de l’estupidesa
humana, de Carlo Maria Cipolla.
L’espectacle és, escènicament, molt
senzill: un monòleg de Ferran Rañé
sol davant d’una pissarra. L’actor
interpreta l’adjunt d’un professor
expulsat de la universitat per les se-
ves tesis revolucionàries. L’home

arriba tard a la seva pròpia confe-
rència i el seu ajudant, que se la sap
de memòria, decideix escenificar-la
(del 30 de gener al 2 de març a la Sa-
la Leopoldo Fregoli de La Seca). Ra-
ñé assegura que es tracta d’“un text
delirant, divertidíssim, d’una in-
tel·ligència brutal” que dissecciona
el comportament de les persones.

En el seu estudi sociològic, Cipo-
lla situa les persones en diferents
quadrants –intel·ligents, malvats,
càndids, etc.– en funció dels eixos de
beneficis i pèrdues, i arriba a la con-
clusió “que l’estúpid és el més peri-
llós del món, més que els militars o
la màfia, perquè la seva acció pot ser
devastadora”. L’estúpid seria el que
no té raó i, a sobre, no obtén benefi-
cis fent mal a les altres persones.
Com que l’obra manté la connexió
amb l’actualitat, hi ha alguns perso-
natges que inevitablement es colen
a la conferència, un dels quals és, per
exemple, el ministre Wert.

Harket [protocolo] també és un
muntatge unipersonal, interpretat
per Cristina Fernández, però estè-
ticament del tot oposat a Estúpids: el

Ferran Rañé protagonitza un monòleg basat en Les
lleis fonamentals de l’estupidesa humana. A. ZARAGOZA

muntatge mescla moviment, músi-
ca, teatre i video mapping, un còctel
tecnològic que serveix per explicar la
vida d’una jove voluntària que acce-
deix a tancar-se en un búnquer per
alimentar físicament, emocional-
ment i mentalment un sistema d’in-
tel·ligència artificial. Al principi no-
més s’hi havia d’estar dos mesos i ja
fa dos anys que hi està tancada. Amb
el temps, teixeix una relació de de-
pendència amb la màquina, Map#2.

L’espectacle (del 29 de gener al 16
de febrer a la Sala Joan Brossa) es
pot veure com “una crítica al món
en què vivim, feta des d’una gran de-
pendència tecnològica”, diu l’autor
i director, Juan Pablo Mendiola, i
també com un toc d’alerta davant
d’“un sistema que treu tot el que pot
de l’individu, teòricament per pro-
tegir-lo, però en el fons per seguir
aprofitant-se’n”. La dependència
dels altres, la manipulació i la fe ce-
ga en els avenços tecnològics s’ex-
posen en un muntatge multidisci-
plinari que porta al límit la perfor-
mer, que, sola i aïllada, fa créixer la
ràbia i la tensió fins a l’esclat.e

Compromís
“La música
està lligada a
a les revoltes,
als canvis”,
diu Xavi
Pascual


