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wEl cantautor dels Estats Units Josh Rouse ha suspès a causa
d’una grip els concerts que tenia previst oferir dins del cicle
Curtcircuit, el primer aquesta nit a l’Heliogàbal de Barcelona.
Les noves dates d’aquesta gira acústica seran el 16 de maig
(Heliogàbal), el 17 (Dipòsit Legal, l’Hospitalet de Llobregat) i
el 18 (El Públic, Mataró). Les entrades comprades tindran
validesa per als nous dies. / Redacció

wL’arquitecte Jaume Freixa (Barcelona, 1942) ha estat reelegit pre-
sident del patronat de la Fundació Miró, càrrec que ocupa des de
l’any 2009, quan va prendre el relleu de l’editor i escriptor Eduard
Castellet. Freixa va treballar durant deu anys a l’oficina de l’arqui-
tecte Josep Lluís Sert, amb qui va col·laborar en el projecte i cons-
trucció de la fundació, i també va ser responsable de les dues
ampliacions del centre (en els anys 1988 i 2001). / Redacció

wEl cantautor Raimon oferi-
rà al maig quatre concerts
antològics al Palau de la Mú-
sica Catalana, que tindran la
particularitat de ser intro-
duïts pels diferents cors de
l’Escola Coral de l’Orfeó Cata-
là. El valencià ha avançat que
seran recitals amplis de dife-
rents moments de la seva
trajectòria, amb cançons po-
pulars de sempre i temes
inèdits. / Redacció
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ElgranBach

wBarcelona, de Pere Riera,
Forests, de Calixto Bieito, i
Un trozo invisible de este mun-
do, escrita i interpretada per
Juan Diego Botto i dirigida
per Sergio Peris-Mencheta,
són les candidates d’aquest
any al màxim guardó dels
premis Max, que es lliuren el
26 de maig. Barcelona té qua-
tre nominacions més –Emma
Vilarasau competeix en l’apar-
tat a millor actriu amb Julie-
ta Serrano i Kiti Mánver–.
Forests opta a tres premis
més i Un trozo invisible de
este mundo és la més nomina-
da, amb sis: Botto competeix
per ser el millor actor amb
Francesc Orella (Un aire de
família) i Pedro Casablanc
(Tirano Banderas, d’Oriol
Broggi). Les Memòries d’una
puça de Sol Picó s’enfronten
en dansa al ¡Ay! d’Eva Yerba-
buena i Lo real d’Israel Gal-
ván. / Redacció
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El cantautor JoshRouse ajorna la seva
minigira catalana a causad’una grip

JaumeFreixa, reelegit president del
patronat de laFundacióMiró

Passió segons Sant Joan

Intèrprets:Masaaki Suzuki i
Bach Collegium Japan
Lloc i data: Palau de la Música
(24/III/2014)

JORGE DE PERSIA

No podia faltar en la Quaresma
avançada un Bach dels que omplen
sala. És d’agrair aquesta Passió se-
gons Sant Joan que ens van portar
Palau 100 i el Bach Collegium Ja-
pan, una d’aquestes flors que sorgei-
xen més enllà d’Europa, en home-
natge al gran Bach.Masaaki Suzuki
i la seva croada bachiana han tingut
una àmplia difusió discogràfica on
se subratlla la força expressiva en
la interpretació. Una cosa que en
molts moments van corroborar en
la versió de Barcelona (un dia
abans a L’Atlàntida de Vic). Suzuki
coneix bé aquestes partitures i va
tenir diversos solistes vocals de tra-
dició europea i altres japonesos

que van fer un treball poc homoge-
ni pel que fa a la qualitat, tímbrica i
caràcter de les veus. Magnífic
l’evangelista Gerd Türk, en un dis-
curs en què va insistir en el diàleg
amb l’oient i la vehemència de la
història. El contratenorDaniel Gui-
llon ens va deixar una bona feina,
unamica enfosquida per dos oboès.
Quant a volum, irreprotxable el de
la soprano Joanne Lunn, encara
que desigual en les articulacions.
L’orquestra, que va fer bons solos
de corda i flautes, no va ser gaire
matisada. I en aquest sentit, el cor
va subratllar el caràcter de cantar
fort, amb problemes de claredat en
els fugatos, encara que el famós cor
del final va ser impecable i hi va ha-
ver moments d’intensitat expressi-
va estimable. El baix japonès C.
Urano tenia un problema de resso-
nància que treia cos a les paraules
de Jesús. En definitiva, un Bach on,
en homenatge al seu esperit, un de-
manaria de prescindir dels aplaudi-
ments, per un moment, però això
sembla l’òpera.c
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