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Atractiu Jaroussky

Recital Philippe Jaroussky

Autors: Faure, Hahn, Pol
dowski, Bordes, Debussy, Sé
verac, Chausson, Chabrier,
Ferré, Szulc, Caplet, SaintSa
ëns, Honeggeer, Trenet
Intèrprets: Phillippe Ja
roussky, contratenor; Jerôme
Ducros, piano
Lloc i data:Liceu (25/III/2015)

ROGER ALIER

No és el Liceu un teatre amb un
públic gaire addicte als contra
tenors (malgrat l’èxit, ja fa al
guns anys, deBejunMehta), pe
rò Jaroussky, que ja ens havia
visitat en 2013, va prendre el to
ro per les banyes i va presentar
un recital de cançó romàntica i
postromàntica francesa (les
mélodies) que estaven basades
en una allau de poesies de Ver
laine, i que incloïen noms d’au
tors tan il∙lustres com poc fre
qüents al Liceu (Déodat de Sé
verac, André Caplet, Gabriel
Fauré o Reynaldo Hahn). Amb
la seva actitud elegant i una veu
molt homogènia dins de la seva
classificació com a contratenor,
Jaroussky va anar desgranant

un programa que si bé corria el
risc de ser una mica monòton
(especialment en la primera
part), el cantant el va saber fer
eminentment atractiu. A més,
com a detall excel∙lent, la mag
nífica actuació del pianista
acompanyant, Jerôme Ducros,
que va interpretar peces pianís
tiques de Debussy, després de
l’última de les quals (L’Isle joy
euse) el públic va prorrompre
en aplaudiments, trencant la
norma autoimposada d’aplau
dir només al final de cada part
del recital.
Amb habilitat, Jaroussky va

fer acabar la primera part amb
la brillantíssima peça de Léo
Ferré (Écoutez la chanson bien
douce) i a la segona una peça del
chansonnier Charles Trenet i el
públic va respondre amb un
aplaudiment que tot i que no va
ser del tot compacte, va ser un
reconeixement de la qualitat
del cantant. Va oferir tres bisos,
el segon dels quals va ser una
ària molt graciosa d’una ope
reta de Chabrier, i l’últim una
cançó de Reynaldo Hahn dedi
cada a les víctimes de l’accident
aeri del dia anterior a França, a
les quals els responsables del
teatre també van dedicar unes
paraules des de l’altaveu.!

Pianistes

Prova final del concurs
María Canals 2015

Lloc i data: Palau de la Música
(25/III/2015)

JORGE DE PERSIA

Conec de prop diversos con
cursos internacionals, als que
he assistit tant com jurat o com
a espectador, i pocs tenen la ca
lidesa quant a organització i
expectació que aquest nostre
María Canals. Els responsables
es bolquen a ferho bé, i un im
portant grup de gent col∙labora
desinteressadament i amb en
tusiasme a allotjar els concur
sants –que sempre necessiten
unbonpiano i ànims–perdur a
terme la dura tasca. Prop de
cent famílies de Barcelona
obren casa seva a aquests il∙lu
sionats pianistes, (anava a ano
menarlos competidors, però
prefereixo això de pianistes), i
després els donen suport en les
diferents presentacions. És un
premi desitjable i són dures les
proves eliminatòries que cal
passar per arribar a la final.
En aquesta ocasió van arri

bar l’alemanya Catherina Gre
we (26 anys), l’ucraïnèsDanylo
Saienko (23) i el coreà Min
sung Lee (24), i tots tres van
triar tocar –entre les diverses
propostes possibles de con
certs amb orquestra– el núme
ro 1 de Txaikovski. És molt es
trany que hi hagi aquesta coin
cidència en les proves finals ja
que cadascú sol buscar l’obra
més apropiada per a la seva
personalitat. Molts especialis
tes es preguntaven, per exem
ple, per què la jove Grewe no

va sortir amb el Concert de
Schumann, ja que en les proves
anteriors havia mostrat la seva
excel∙lència en la música
d’aquest compositor. I el resul
tat no la va afavorir, ja que la
seva versió va ser molt pobra,
en so, en precisió i en com
prensió d’aquesta estètica.
L’orquestra, coincidint amb la
pianista, no va fer una bona
versió acompanyant, cosa que
va remeiar en la segona i terce
ra ocasió amb excel∙lent resul
tat. La Jove Orquestra Nacio
nal de Catalunya ha acordat
amb el Concurs ser l’orquestra
col∙laboradora en les proves, i
aquests formidables joves mú
sics han mostrat la seva vàlua
sota la direcció de Manel Val
divieso. En aquesta ocasió, a
més d’haverse donat la coinci
dència en Txaikovski, per fi hi
va haver acord entre el premi
del públic i el del jurat del con
curs (no sempre ha estat així, i
he de dir que almenys en l’edi
ció anterior tenia raó el públic).
Es valoren, a més, les anteriors
participacions d’aquests pia
nistes.
I coincidència amb fona

ment, ja que Danylo Saienko,
guanyador del primer premi
sembla un pianista molt bo.
Malgrat ser tan jove disposa de
molt bona tècnica, força ex
pressiva, corporalitat de so i to
ca amb gràcia, intensitat i pre
cisió. Ja el començament del
Txaikovski va definir la seva
entitat. També precís, però
amb menor musicalitat, sense
explorar rubatos, encara que
amb so brillant i articulació
clara, va tocar Minsung Lee,
segon premi.
Enhorabona a tots i a conti

nuar treballant.!
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Portabelladenunciacensura
enuncicleaGranada
Un acte amb el cineasta va ser convocat i després anul·lat

SALVADOR LLOPART
Barcelona

Pere Portabella tenia previst
clausurar dijous a Granada el ci
cle de Memorias del descrédito,
dedicat a pel∙lícules que tracten
sobre els presos durant el fran
quisme. Però no va poder ser. Co
ses de la censura, afirma el ci
neasta, que es considera vetat per
JoséTorrente, diputatdeCultura
de la ciutat. “El problema sóc jo
mateix, ja que la meva pel∙lícula
s’haprojectat”, comentaPortabe

lla a La Vanguardia. El veterà ci
neasta (Figueres, 1923) –el film
del qualEl sopar (1974) va clausu
rar el cicle– havia estat inicial
ment convidat a la ciutat (fentse
ellmateix càrrecde lesdespeses).
Però dies abans va rebre una nota
instantlo a no anarhi malgrat
que, per poder viatjar, havia atu
rat el rodatge en el qual treballa:
“Està clar que el responsable del
veto a la meva presència és el di
putat de Cultura”, afirma.
José Luis Chacón, director del

cinema club El Sud i un dels res

ponsables de l’esdeveniment, va
llegir una nota de Portabella
abansde laprojecció: “Noes trac
ta de cap malentès”, diu la nota,
que acusa Torrente de refugiar
se en una decisió de Chacón. “La
meva actitud és de solidaritat
envers José Luis Chacón... Per
aquesta raó no va retirar la pel∙lí
cula del cicle”, va dir. Per la seva
part Torrente va escriure ahir li
teralment en un tuit: “En Grana
daCultura programamos cine sin
descrédito. ¿Dónde está el veto,
Portabella? Ets unmentider”. !

LAX'N'BUSTO · CESK FREIXAS
MIQUEL ABRAS · PROJECTE MUT
JOAN ROVIRA · THE CRAB APPLES

CÈLIA PALLÍ · MÀIA · CYBEE
TRAST · BONOBOS · MIREIA VILALTA

CONCERT PREMIS

Organitza:

Durant l’espectacle es donaran

els premis al Millor Disc Català i Millor Acustik del 2014.

Vota a www.lavanguardia.com/cultura/premis-acustik

TEATRE MUNICIPAL
DE GIRONA

21 h - AFORAMENT LIMITAT
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