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Renaldo & Clara, al cicle  
‘Ronda’ de l’Heliogàbal
El grup lleidatà Renaldo & Clara serà un dels 
participants en una edició de Ronda, el cicle 
de concerts organitzats per la sala Heliogàbal 
de Barcelona del 10 al 13 d’abril. Diversos lo-
cals del barri de Gràcia acolliran concerts de 
Lidia Damunt, Aries, Jaime L. Pantaleón, 
Wau y los Arrrghs! i The Saurs, entre d’altres.

Troballa neandertal  
al Pla de l’Estany
Els arqueòlegs Alfons Díaz i Albert Aulines 
han pogut recuperar a la zona de Roca Fora-
dada (Pla de l’Estany) un centenar de pedres 
treballades per ser eines o armes. Tot apun-
ta que es tractaria d’un possible campament 
estacional a l’aire lliure o d’un espai que els 
neandertals van utilitzar com a taller de talla.

El tenor poeta  
davant la massa

perats i els xiuxiueigs captivadors, 
de Kaufmann. 

El retorn a la tessitura de tenor 
encara pot sobtar després d’escol-
tar, en disc i en directe, dotzenes de 
grans versions amb baríton, tot i 
que la coloració fosca de Kaufmann 
fa menys evident el salt. Però, ¿no és 
potser un tenor la tria més lògica si 
considerem Winterreise com la tra-
gèdia d’un jove que emmiralla el seu 
dolor en la natura que l’envolta, es-
crita per un compositor jove com 
Schubert? 

En les primeres cançons, la veu 
semblava un punt resseca, però de 
mica en mica va guanyar en escalf, 
arraconant, de pas, els ocasionals 
sons engolats. Defugint tot pathos 
excessiu i tota exageració fonètica, 
el tenor va emprendre un viatge 
concentrat, amb un cant fluid servit 
per un legato primmirat. Puresa de 
línia i intensitat de l’expressió mai 
van ser paràmetres excloents en la 
caracterització de cada lied, com en 
un Frühlingstraum en què convivi-
en evocació extàtica, despertar agi-
tat i resignació adolorida. 

A mesura que la desesperança es 
va apoderant de l’errant protagonis-
ta, Kaufmann va entotsolar més el 
seu cant fins a culminar en uns com-
mocionants Die Nebensonnen i Der 
Leiermann: l’últim crescendo va ser 
l’últim crit d’impotència abans de 
l’anorreament. El públic per fi havia 
arribat a un punt raonable d’escolta 
silenciosa després d’una vetllada 
curulla d’estossecs i remors. Quina 
ironia, un concert sensacional va 
deixar encara més clar que inapro-
piat que és el Liceu per a la intimitat 
del lied.e

Jonas Kaufmann va oferir al Liceu una lectUra aprofundida i personal 
d’un dels cicles de lieder més colpidors de la història. A. BOFILL

Jonas Kaufmann i Helmut Deutsch 
interpreten ‘Winterreise’ en un Liceu ple

Jonas Kaufmann  
GRAN TEATRE DEL LICEU 
28 de març  
 

XAVIER CESTER 

Expectació màxima en un 
Liceu ple a vessar per re-
bre un Jonas Kaufmann 
al cim de la seva glòria. 
Hi devia haver deu cops 

més espectadors que en la primera 
de les seves escassíssimes aparici-
ons a casa nostra, fa onze anys, quan 
l’Associació Franz Schubert, sem-
pre amb una oïda ben fina per detec-
tar talents, va dur el tenor alemany 
amb Die schöne Müllerin. Des de lla-
vors, l’exposició mediàtica de 
Kaufmann també s’ha decuplicat, 
sense que això, per sort, hagi afectat 
la seva integritat artística.  

No estàvem pas en la típica soi-
rée del divo de torn oferint un gra-
pat de lieder malgirbats davant un 
públic mig avorrit que espera dei-
xar-se anar en les àries de propina. 
Ningú se’n va de gira amb tot un 
Winterreise sense oferir una lectu-
ra aprofundida i personal d’un dels 
cicles més colpidors de la història. 
Això és el que va fer Jonas 
Kaufmann, un cantant per a qui el 
gènere no li és aliè, amb la plena 
col·laboració de l’excel·lent Hel-
mut Deutsch. Més que de simbiosi, 
és més propi parlar de perfecta 
complementarietat entre un piano 
apol·lini, precís i elegant, i l’art dels 
clarobscurs, dels rampells deses-

Crítica

‘Ciutat morta’, sobre el 
cas 4-F, guanya el premi 

al millor documental
X.C.  

BARCELONA. Ciutat morta, de Xavi-
er Artigas i Xapo Ortega, va guanyar 
ahir el premi al millor documental 
al Festival de Màlaga. La pel·lícula 
explica i qüestiona el procés ju-
dicial conegut com a cas 4-F. 
“El premi pot donar visibilitat 
a un cas que sempre ha estat 
molt amagat”, diu Ortega. El 
4 de febrer del 2006 una pa-
trulla de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona controlava l’ac-
cés a una casa ocupada del car-
rer de Sant Pere més Baix quan 
un agent va resultar ferit de gra-
vetat a causa de l’impacte d’un ob-
jecte contundent. En el judici poste-
rior, quatre persones van ser con-
demnades a presó. A partir d’una vin-
tena de testimonis, Ciutat morta 
revela les ombres d’un procés que els 
realitzadors del documental consi-
deren “l’enèsima història d’impuni-

tat policial, acompanyada de dosis 
de racisme, classisme i vulneració 
de drets fonamentals”, que va te-
nir una conseqüència especial-
ment tràgica: el suïcidi de Patricia 
Heras, el 26 d’abril del 2011, du-
rant un permís penitenciari. He-
ras va ser condemnada tot i que 
sempre va mantenir que ella no 
era al carrer Sant Pere més Baix 
aquell 4 de febrer.  

“Darrere el documental hi ha 
molta gent que porta molt de 

temps lluitant i investigant el 
cas, com el periodista Jesús 

Rodríguez de La Directa. La 
pel·lícula explica l’impres-
cindible per conèixer el 
cas, i sobretot un context 
d’ennobliment –transfor-
mació socioeconòmica 
d’una àrea degradada– i 

interessos econòmics i po-
lítics”, diu Ortega. Un dels 

seus objectius és que TV3 
emeti Ciutat morta. “A TV3 ens 

van dir que no era possible eme-
tre’l perquè era parcial. Nosaltres 
ens havíem posat en contacte amb 
Joan Clos, Jordi Hereu i la família 
del policia ferit, i en no rebre cap 
resposta vam entendre que no vo-
lien participar-hi”, diu Ortega.e

Xavier Artigas  
i Xapo Ortega, 
directors del 
documental 
Ciutat morta. 
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