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Tres qüestions 
sense resoldre  

del festival  
Grec

●● La por inaugural. ¿Les arts escè-
niques catalanes no tenen prou qua-
litat per fer una producció que inau-
guri el festival Grec? ¿O és que hi ha 
por al fracàs? Això ens vam pregun-
tar veient l’espectacle de dansa Won-
derland, que, per més que sigui de 
Nova York i ens diguin que la seva di-
rectora és a la cresta de l’onada (An-
drea Miller), esqueia més a la tempo-
rada del Mercat de les Flors que no 
a una nit en què fins i tot l’alcalde va 
al teatre. O potser és per això? Cal 
buscar una obra agradable i artísti-
cament acceptable per poder brin-
dar després amb cava als jardins sen-
se retrets. Mirant la història recent 
del Grec, veiem que des que es va gi-
rar la truita a l’Ajuntament i Ramon 
Simó va agafar les regnes del festi-
val no hi ha hagut cap inauguració al 
Teatre Grec amb una producció prò-
pia teatral de gran format. També ve-
iem que, curiosament, va ser l’ante-
rior director del Grec, Ricardo 
Szwarcer, qui va apostar en els tres 
primers anys justament per aques-
ta idea, amb uns resultats no enco-
ratjadors però assumint un risc que 
sembla necessari per mostrar les 
ambicions de les arts escèniques. No 
val el joc de la doble sessió inaugural, 
que consisteix a fer una aposta popu-
lar i una de més elegant per als se-
nyors i senyores que van al Teatre 
Grec. Ben segur que Simó podrà dir 
que de projectes ja en té, però que 
mentre no es puguin fer anem veient 
espectacles innocus. 

● No hi ha prou curiositat. Vaig gi-
rar la vista per mirar la platea. Mitja 
entrada. Per què? Estava a punt de 
començar The Fountainhead (La 
deu), la nova producció de la Tone-
elgroep Amsterdam, que en l’última 
edició va triomfar espectacularment 
amb les Tragèdies romanes de Sha-
kespeare. Els comentaris de les per-
sones que les van veure i les elogioses 
crítiques que van rebre no han sigut 
suficients per aixecar la curiositat del 
públic barceloní. Què li passa a 
aquesta Barcelona tan presumida?  

● El problema dels entrepans. 
Després de més de trenta anys de 
festival, l’ajuntament segueix sense 
resoldre la qüestió de la restauració 
als jardins del Teatre Grec. Van pas-
sant empreses i el desencís es repro-
dueix any rere any. Entrepans de 
nom sofisticat sense personalitat, 
vulgars per no dir dolents, en una 
barra on no tenen cervesa, tot i que 
al cartell diu que en tenen (“Vagi a 
l’altra barra”). Oferta mediocre en 
un espai realment preciós en plena 
posta de sol. I això passa a la capital 
de la gastronomia.e
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Barenboim i la Staatskapelle 
enlluernen amb Strauss

sobre s’enlairen una fusta de gran 
mal·leabilitat –el retrat dels adversa-
ris de l’heroi protagonista d’Ein Hel-
denleben va ser una delícia– i un me-
tall poderós, si bé un punt rude. A 
l’amplitud tímbrica afavorida per 
Barenboim cal afegir una disciplina 
impecable que garanteix la unanimi-
tat en els atacs i en la negociació dels 
passatges més alambinats. 

Per descomptat, Barenboim, tot 
i certa fatiga aparent, va tenir molt 
a veure en l’impacte d’aquest 
Strauss, amb la seva capacitat de 
conduir amb mà magistral els flu-
xos i refluxos del discurs, d’acu-
mular la tensió fins que explota de 
forma anorreadora, d’acaronar els 
moments més íntims i de caracte-
ritzar cada passatge sense perdre 
mai de vista el conjunt. A Don Qui-
xote es va lluir de valent el violon-
cel eloqüent de Claudius Popp, 
amb el contrapunt incisiu de la vi-
ola de Felix Schwartz, mentre que 
a Ein Heldenleben el concertino 

Wolfram Brandl es recreava en 
les capricioses volutes de la do-
na de l’heroi. 

En un país com el nostre, ave-
sat a les titularitats curtes, els 22 
anys (de moment) de Barenboim 
amb la Staatskapelle de Berlín 
semblen una excentricitat. Segur 
que hi ha inconvenients, però un 
concert com aquest confirma que 
aquestes simbiosis artístiques 
són més estimulants que la pro-
visionalitat permanent.e

Daniel Barenboim durant el concert inaugural de 
la temporada 2014-2015 de Palau 100. A. BOFILL

Cantonigròs vol renovar el públic

En el concert inaugural “cada cor 
cantarà per separat, però també fa-
ran dues obres plegats”, precisa Bus-
quets, que assegura que ha aflorat 
“un nou públic per a la música coral 
gràcies al programa Oh Happy Day”.  

Homenatges a Rameau i Morera 
Les competicions començaran el di-
vendres 18 de juliol amb tres obres 
obligatòries, dues de les quals són 
homenatges. Una és la sardana 
L’Empordà, d’Enric Morera, que el 
director musical de Cantonigròs, 
Lluís Vila, programa per fer conèi-
xer l’obra del compositor entre els 
cors mixtos que vénen de fora de 
Catalunya. La segona és La nuit de 
Jean Philippe Rameau, el composi-
tor del barroc francès de qui es com-
memora el 250 aniversari de la se-
va mort. En aquest cas, l’adaptació 
per a la competició de cors infantils 
l’ha feta el mateix Vila. La tercera 

obra obligatòria és The young Ga-
lileo, una composició del nord-
americà Mark Gresham creada 
especialment perquè els cors fe-
menins la interpretin a Cantoni-
gròs. Una de les particularitats de 
The young Galileo és que està ba-
sada en un text de l’escriptor Ray 
Bradbury.  

El cartell d’aquest any l’ha dis-
senyat Perico Pastor. El festival, 
que dedica 10.000 euros a pre-
mis, aplegarà 1.250 participants 
procedents d’una vintena de pa-
ïsos que, com és habitual, s’allot-
jaran en cases de diferents po-
blacions d’Osona. “Tenim una 
estructura voluntarista i un 
pressupost d’uns 230.000 euros 
que van destinats a allotjament, 
transport i menjar”, recorda 
Busquets, que espera que el pú-
blic del festival arribi a les 
20.000 persones.e

El cor Geriona participarà en el concert inaugural a L’Atlàntida de Vic. COR GERIONA

DeuDeVeu i el cor Geriona inauguren el festival de música coral a Vic

MÚSICA

Renovar l’esperit del món de la mú-
sica coral és un dels objectius de la 
32a edició del Festival Internacio-
nal de Música de Cantonigròs, que 
se celebrarà a Vic del 17 al 20 de ju-
liol. “És important crear nous pú-
blics”, diu el president del festival, 
Josep M. Busquets. Amb aquest 
propòsit DeuDeVeu i Geriona actu-
aran en el concert inaugural del dia 
17 al teatre L’Atlàntida de Vic, que 
repeteix com a seu principal del cer-
tamen. Totes dues formacions co-
rals van participar en el concurs Oh 
Happy Day de Televisió de Catalu-
nya: els DeuDeVeu van ser els gua-
nyadors i el cor Geriona, el quart 
classificats. Curiosament, cada una 
ve d’un àmbit coral diferent però 
van confluir en el programa.  

Geriona ve d’una escola municipal 
de Girona, treballa sobretot reperto-
ri clàssic i a més de cantar en el con-
cert inaugural també participarà en 
el concurs de veus femenines del fes-
tival. “A Oh Happy Day vam poder 
mantenir la nostra identitat clàssi-
ca i créixer amb un repertori mo-
dern”, explica la directora de Gerio-
na, Imma Pascual. En canvi, la for-
mació barcelonina DeuDeVeu va 
néixer vinculada al teatre musical, 
més endavant es va endinsar en el 
pop-rock a cappella i després van in-
corporar peces tradicionals. “A Can-
tonigròs volem ensenyar el que fè-
iem abans de passar pels platós de 
TV3. Recuperem la interpretació a 
cappella, sense instruments, i estem 
molt engrescats per la col·laboració 
amb Geriona”, diu Aníbal Miranda, 
un dels components de DeuDeVeu. 

BARCELONA

XAVIER CERVANTES

Daniel Barenboim & Staatskapelle 
de Berlín PALAU DE LA MÚSICA 77 DE JULIOL 

L’Any Strauss no promet 
gaires alegries a casa 
nostra i, si no hi ha sor-
preses, difícilment cap 
serà de la magnitud del 

concert inaugural de Palau 100, el ci-
cle que torna a arrencar convocant 
un nom mític per a qualsevol melò-
man: Berlín. La Staatskapelle de Ba-
renboim ha succeït la Filharmònica 
de Rattle amb dos dels poemes so-
nors (terme que bé recorda Miquel 
Desclot al programa) més imponents 
del compositor bavarès. Mai deixa-
rà d’admirar el so de la Staatskapelle, 
amb les arrels ben fondes d’una cor-
da de densitat única, en la qual per 
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Participació  
El festival 
tindrà 1.250 
intèrprets 
d’una vintena 
de països  

Impactant 
Barenboim va 
conduir amb 
mestratge la 
Staatskapelle 
de Berlín


