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Fermúsica
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

La música gallega, aquesta setmana a Barcelona, en un assaig

La Simfònica del Vallès es fon amb la polifacètica Cristina Pato

MúsicadePatoambgaita

Ciclo Kaimerata:
Félix Mendelssohn

Intèrprets: Kai Gleusteen,
José Mor, Paul Cortese, Olga
Alehisnki i Clara Pouvreau.
Lloc i data: Conservatori Liceu
(18/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

La vida musical de Barcelona
s’ha centrat en els espais deL’Au-
ditori i del Palau de la Música o
el que concerneix a l’òpera en el
Liceu. Una illa geogràfica a la ciu-
tat que delimita a ella la seva ca-
pacitat de producció. Hi sol ha-
ver fets aïllats com fa uns dies en
el Tinell, però no deixa de ser la
mateixa zona. A la resta, amb po-
blació potencial molt interessada
com pot ser la zona alta, no pre-
senta propostes visibles, entre al-
tres coses per falta de locals, que
no seria difícil adequar o promou-
re d’haver-hi voluntat política.
Els seusmelòmans es veuen obli-
gats a moure’s en cotxe per arri-
bar a l’“illa de la música”, i més
per sortir-ne. I són pocs els habi-
tants de Barcelona que encami-
nen els seus passos cap a lamargi-
nal i bellíssima Sant Pau del
Camp, o als seus voltants, on el
Conservatori Liceu programa un
atractiu cicle de concerts (hi ha
un cicle de grans pianistes) en
una sala d’acústica i comoditat
excepcionals.
Val la pena intentar-ho ja que

hi ha iniciatives de múltiples ca-
racterístiques. Entre elles un ci-
cle que atén bona part de l’obra
de cambra de Félix Mendels-
sohn, un delsmés grans composi-
tors de la història igual comSchu-
bert, no gaire present en les pro-

gramacions entre altres coses pot-
ser per la seva dificultat en la in-
terpretació.
Malgrat tot, queden encara

dues sessions, el 13 de gener i el
12 de març, amb obres molt
atractives.
En aquesta ocasió que comen-

tem es van interpretar dos quar-
tets, el més clàssic, però ple d’in-
tensitat expressiva més íntima,
en si bemoll major, Op. 12 (1829), i
el captivador Op. 44/1 en re ma-
jor.El cicle el coordina el violinis-
ta Kai Gleusteen, concertino de
l’Orquestra del Teatre del Liceu i
excel·lent camerista, i mostra
una faceta molt natural de l’art
de la interpretació.
Estem habituats a la tasca de

quartet per grups consolidats,
que treballen junts molts anys i
que ens deixen versions en gene-
ral molt cuidades. En aquest cas
la idea és reunir un bon grupd’in-
tèrprets i fer quartet; això que en
la història d’aquest repertori era
tan freqüent als salons principes-
cos i burgesos i que fins i tot no fa
gaires anys tenia fins i tot presèn-
cia a les cases de Barcelona. Reu-
nir-se un grup de músics amics
per fer música de cambra, entre
ella, quartets.
És un gènere de gran dificul-

tat, però alhora és d’enorme vita-
litat i almenys fins als temps de
Mendelsohn (i en especial
Haydn) va ser concebut per a ai-
xò. En aquesta ocasió vam poder
gaudir d’una interpretació en la
qual la passió, el sentiment, es-
clar, amb gran tècnica, va ser la
nota dominant. Respiració, arti-
culacions, fraseig sentit, van arri-
bar a l’auditori de lamà de formi-
dables intèrprets. Una més que
excel·lent ocasió per gaudir de la
música.c
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Cristina Pato i l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès (OSV) conver-
teixen avui el Palau de la Músi-
ca Catalana (19 hores) i demà el
Kursaal deManresa (18 h) en un
catalitzador dememòria i paisat-
ges, en una fusió de música amb
polifonia d’estils i amb la versati-
litat com a fil conductor.
El programa compta amb les

obres Concierto para Pato y Or-
questa, d’Emilio Solla; Danzón
número 2, d’Arturo Márquez i
Danses Simfòniques deWest side
story, de Leonard Bernstein.
Aquest concert s’emmarca en la
programació del Voll-DamnFes-
tival Internacional de Jazz de
Barcelona i està dedicat al Gran
Recapte d’Aliments d’aquest
any. És el tercer de la tempora-
da de la Simfònica del Vallès i el
dirigeix el titular de la formació,
Rubén Gimeno.
Concierto para Pato y orques-

ta suposa una aproximació al
jazz, la música simfònica, al tan-
go i a lamúsica tradicional galle-
ga. El títol de l’obra és fruit
d’una broma del compositor ar-
gentí Emilio Solla perquè la se-
va amiga, l'artista Cristina Pato
pugui mostrar tots els seus ves-
sants musicals: com a solista de
la gaita gallega, la seva faceta
més coneguda, però també com

a pianista, percussionista i can-
tant. Solla defineix l’obra
d’aquesta manera: “És un viatge
musical i geogràfic que comen-
ça a la Galícia de Rosalía de Cas-
tro i acaba en un Buenos Aires
desordenat, convuls, jove”. Un
homenatge als immigrants ga-
llecs i de tot Europa, als qui co-
mencen un viatge cap a un lloc
incert que pot convertir-se en la
seva pàtria, per passar, com di-
ria Eduardo Galeano, a tenir du-
es memòries i dues pàtries.
Els tres moviments de Con-

cierto para Pato y orquesta, Mi-
nio, De los Barcos i ¿Buenos ai-
res? transportaran l’espectador
a terrenys sonors –i pot ser oní-
rics– desconeguts. En el primer
moviment, Cristina Pato utilitza
la veu i la gaita, en el segon el
piano i en el tercer, la gaita.
La versatilitat constitueix el

leitmotiv de la seva obra i també
el seu valor afegit. Pato conside-
ra que conèixer tants llenguat-
ges li ha permès sobreviure però

en aquesta ocasió crea un reper-
tori en què incorpora tots
aquests llenguatges perquè con-
flueixin en un de sol. Pato creu
que la seva especialitat com a
gaitera es va convertir en una
oportunitat i en un repte: “Un
valor positiu de tocar la gaita és
que, com que fora de Galícia no
era molt coneguda, vaig tenir el
bonic repte d’inventar el camí”.
La peça en qüestió forma part

d’una sèrie de tres concerts, que
han estat fets a mida tenint en
compte les seves possibilitats in-
terpretatives. El segon concert,
compost per Octavio Vázquez,
gallec resident a Nova York
igual que l’artista, s’estrenarà el
proper abril a Nova Jersey i el
tercer, el 2016.
NovaYork és la ciutat d’adop-

ció de Cristina Pato des de fa
deu anys, quan va marxar a fer
un doctorat i va decidir quedar-
se. Als EstatsUnits combina con-
certs i gravacions amb la docèn-
cia com a professora d’universi-
tat, i fins i tot forma part d’una
iniciativa de Michelle Obama
anomenada Turaround Arts,
que introdueix l’art a les escoles
amb menys recursos. El concert
inaugural d’aquesta obra anava
a ser a Chicago però la Cristina
no dissimula la seva il·lusió
quan explica somrient que la
van trucar perquè al final fos a
Barcelona. c
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WILLIAM SHAKESPEARE
Direcció: JOAN OLLÉ

La comèdia de Shakespeare en què la màgia
de la nit desencadena la bogeria amorosa
i les passions més ocultes

En aquest repertori,
l’artista gallega
incorpora diferents
llenguatges musicals
perquè conflueixin

BARCELONA Europa Press

El Govern central va aprovar
ahir l’acord pel qual s’autoritza
un crèdit extraordinari en el
pressupost de l’INAEM per do-
nar compliment al decret del
passat 24 d’octubre que va esta-
blir una subvenció directa a Fun-
dació Gran Teatre del Liceu de
4,1milions d’euros per a l’execu-
ció del pla estratègic i de viabili-
tat 2014-2017.
Segons va anunciar la vicepre-

sidenta, Soraya Sáenz de Santa-

maría, el Liceu és un “símbol in-
discutible de la cultura catalana
i espanyola i un referent artístic
de primer nivell”. La vicepresi-
denta va voler recordar també
que l’administració General de
l’Estat ha garantit sempre el
manteniment de l’entitat. “Des
del 2002, el Teatre del Liceu ha
rebut, a través de transferències
del consorci i de la seva funda-
ció, prop de 160milions d’euros.
Malgrat tot, la situació actual és
molt complicada. En la tempora-
da 2012-2013 el dèficit puja a

més de quatre milions d’euros i
el deute acumulat amb diferents
institucions bancàries a més de
15 milions”, va recalcar. Per fer
front a aquesta situació, Sáenz
de Santamaría va indicar que els
òrgans de govern del Liceu van
aprovar unpla estratègic i de via-
bilitat per “restaurar l’equilibri
financer i pressupostari de l’enti-
tat per al 2017”. Segons va asse-
nyalar, l’aplicació d’aquest pla re-
quereix aportacions extraordinà-
ries per part de les administraci-
ons públiques.c

ElGovern central aprova
el crèdit de4,1milionsper al Liceu


