
DISSABTE, 3 OCTUBRE 2015 C U L T U R A LAVANGUARDIA 49

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Joshua Bell (Bloomington,
Indiana, 1967) és un
d’aquellsrostresmediàtics
de la música clàssica que
nos’obliden.Elpúblicdels

EstatsUnitshiestàfamiliaritzat:gua
nyadord’unGrammy,hasortitenun
parell de pel∙lícules i amés participa
enxoustelevisius,esprestaacameos
i col∙labora ambmúsicsde jazz.Tot i
això,peralgranpúblic s’haconvertit
–contra la seva opinió– en l’estrella
delviolíqueesvaferpassarpermúsic
de carrer al metro de Washington.
Va succeir el 2007, el Washington
Post va voler fer l’experiment, com
provarelpoderdelamúsicapercap
tar la gent que anava amb presses.
Ningúno s’aturava, nomésunadona
el va reconèixer i l’home va aconse
guir tot just 40 dòlars en una hora.
“Noemvasorprendreenabsolutil’hi
vaig advertir als reporters: per ser
una experiència de debò, la música
necessitaatenciódesdelprincipi,ne
cessitaque lagentparticipi”, comen
ta a La Vanguardia acabat d’aterrar
de Nova York i menjant un bon plat
de pasta després del seu primer as

saigambl’OBC.Aquestcapdesetma
na el passa a Barcelona. Recupera a
L’Auditori una d’aquelles belleses
que ja rarament s’interpreten: la
SymphonieespagnoledeLalo.

Deuestar fastiguejat que el re
lacionin amb allò delmetro, però
què cobraria per repetirho a
Barcelona?Aquestaciutatneces
sitaquealgú lidoniunsotrac.
Ha ha, noooo, ja ho vaig fer i no vull
que m’hi associïn més del que ja ho
han fet. Ho vaig repetir l’any passat
peròconvidantelpúblic, laqual cosa
és totalment diferent. És important
que la clàssica siguimainstream i es
tic encantat de contribuirhi. Alerta,

pesats dels discosde la primeramei
tat del segle XX. Però de Bach, se’n
potgaudirdemoltesmaneres, alpia
no pot ser la cosa més perfecta, per
què l’essència de Bach va més enllà
de l’instrument. La St. Martin té un
tocarmodernsensecaureenelstem
pospassatsdemoda.

Sembla que no l’atrau l’afany
dereproduirel sooriginal.
Percomençar,reproduirjaésunapa

espanyola de Lalo, que és el pri
mer que va fer vostè a Barcelo
na...
Fa trenta anys, amb la St. Louis
Symphony, sí.Acabavadedebutar al
CarnegieHall iaquesteraelmeupri
mer concert a Europa, tenia 17 anys.
Permiésunaobramestra,ésinsòlita,
inventiva,molt característica a la se
va manera, perquè és francesa però
tambéespanyola,iestàtanbellament
escrita... té cincmoviments i cadaun
és unmón en simateix. Si no es toca
més sovint és potser pel costat nega
tiudelamúsicaantiga.

Quèvoldir?
A la gent que li agrada l’antiga sovint
no li agrada aquesta altra del XIX.
Sempre es considera la gran música
com Brahms, Beethoven, Mozart...
les altres coses són de segona classe.
És trist, hi hamúsiquesmagnífiques
queno estan entre aquests composi
tors top ten. Simires els anys vint del
segle passat, tots els meus herois,
Kreisler,Huberman,Milstein, Fran
cescatti... tots els gransviolinistes to
caven aquesta peça de Lalo tothora.
Aranoesprograma.Tot secentraen
les sonatesdeBeethovenoen lamú
sica contemporània. He fet molt
Txaikovski, Mendelssohn... i està
molt bé però com es pot considerar
SaintSaënsdesegonacategoria?

Vostè abraça altres classes de
música,noesquedanomésambla
clàssica.
Bé,ésqueeltermeclàssic,quèsignifi
ca?ElquevadeBachaStockhausen?
Totésmúsica.AmiuntemadeBern
stein em sona més a Schubert que
moltes obres contemporànies. Bern
stein no és clàssic però sí Stockhau
sen? M’agrada tocar amb músics de
jazz,elsadmiro.

El 2014va gravarundisc nada
lenc i amb Judesman & Joo va
barrejar Jingle bells amb melo
dies jueves. Intent d’aproximar
cultures?
Eranomésunabroma.Lamevamare
és jueva ielmeupareéscristià, enca
ra que no religiós, així que celebrem
diferentsfestes,ivamvolerferbroma
sobreaixòposanthotot junt.

Què opina de la WestEastern
DivanOrchestradeBarenboim?
Intentonoentrarentemespolítics.

Perquè?
L’arthad’incloure tothom.Hihaqui
considera que l’art és polític, però
crec que l’intercanvi en art és de les
activitats diplomàtiquesmés impor
tants: col∙laborar, tocar junts, sense
boicotejar els llocs que no ens agra
den.Nodir:novaigaMoscouperquè
Putinblabla.!

.

BellambelseuStradivarius;vaserdelsúltimsdepodernecomprarun

“No vull continuar sent
el ‘violinista del metro’”

Joshua Bell, violinista i director, actua aquest cap de setmana amb l’OBC

POPULARITZAR LA CLÀSSICA

Laclàssicahadeser
‘mainstream’,peròno
repetiréallòdetocaral
metrodeWashington

LA CLASSIF ICACIÓ

Quèvoldirclàssica?
ElquevadeBacha
Stockhausen?Totés
música

ENTREVISTA

no canviant lamúsica ni aigualintla
perferlaméspopular.

Se l’associa amb l’afer del me
tro, però dirigeix la St. Martin
in the Fields. Com porta això de
ser el successor de sir Neville
Marriner?
M’encanta aquesta orquestra, la co
nec bé, la primera vegada que vaig
gravarambells tenia 18anys i en l’úl
timadècadam’hihanconvidatsovint
a dirigirla des del violí. Hi ha bona
química. És musicalment el més ex
citant que estic fent ara mateix. No
pretenc posarme a la pell deMarri
ner, la nostra manera de veure la
feinaésmoltdiferent,nointentoimi
tarlo.

HantretundiscdeBach...
Sí, ambMarriner van gravar moltís
simalssetantaivuitanta,llavorslain
dústriafuncionavad’unaaltramane
ra, es gravaven centenars de discos,
peròaixòjanoésaixí.Aratenimuno
dos projectes a l’any, però gravar no
éselquem’omple.

Ni tan sols una estrella medià
ticacomvostènoésrendible?
La gent ja no compra discos, consu
meix lamúsica per YouTube, Spoti
fy... i gravaréscar, cal contractaruna
orquestra i comamodel denegoci ja
nofunciona.Ésdifícildejustificarun
nou enregistrament quan tens el re
pertoridirigitpelsmésgrans.Avui la
batutamésreconegudagravalesnou
simfonies de Beethoven amb lesmi
llors orquestres i ven 500 còpies. No
viscdelsdiscossinódelsconcerts...

Bach és la medecina dels mú
sics.Perquè?
És teràpia,medecinade l’esperit... és
el més pur i perfecte. M’agrada co
mençareldiatocantBach,etnetejala
ment, és com una meditació. Però
pots acostart’hi demoltesmaneres.
L’Academy, com que molts músics
barrocs toquen en ensembles, té la
sensibilitat d’unaorquestrademúsi
ca antiga però sense el dogma. Els
instrumentsoriginalshanpermèsto
card’unaaltramaneramúsicacomla
deBeethovensenseelstemposlentsi

raulaerrònia,perquèsireprodueixes
alguna cosa estem parlant d’un mu
seu. Cal produir, no reproduir; en la
teva ment estàs creant, no recreant.
De vegades la reproducció en elmo
viment historicista sona cohibida: és
comunactordeShakespearequere
corda l’accent perfecte i la manera
que tenien de parlar, però no les pa
raulespersimateixes.

A L’Auditori toca la Simfonia

Bon intent

Magda

Autors:Ramon Ribé (música);
Jordi Voltas (libreto)
Lloc i data:Teatre Principal
(22/IX/2015)

JAUME RADIGALES

Bon intent el d’una iniciativa
privada que pretén reprendre les
activitats de Teatre Líric Català,
que a principis del segle passat va
maldar per consolidar una tradició
d’òpera i sarsuela en la llengua del
país i en ple noucentisme. Amb
Magda, estrenada al teatre Princi
pal –el més antic de Barcelona i el
mateix on fa cent anys representa

ven òperes Pahissa, Morera o
Apel∙les Mestres–, arrenca una
proposta que caldria consolidar i
donarhi suport institucional
ment.
Tanmateix, aquest espectacle

queda, al meu entendre, a mig ca
mí: ubicada en el context temporal
dels capellans obrers (primera
part) i dels dies propers a l’execu
ció de Puig Antich (segona part),
Magda té un llibret complidor, pe
rò desfasat imolt irregular, de Jor
di Voltas. La partitura de Ramon
Ribé, eclèctica i ben escrita per a la
veu, sempre al servei del text, fun
ciona de manera desigual, i s’agra
eix que no sigui pretensiosa ni en
la forma ni en el fons.
Senzilla la posada en escena de

Pedro Ortega, per la modèstia dels
recursos de què es disposa, i passa
ble la direcció musical de Frederic
Oller davant de l’Orquestra de
CambraTerrassa48 idels corsAn
ton Bruckner i Ariadna. Sigui com
sigui, es notava en excés la manca
d’assajos.
La mezzosoprano Laura Vila,

cada cop més consolidada, assu
meix el rol titular amb un doble
repte: cantar una partitura nova i
desconeguda i ferho amb la cama
enguixada a causa d’una lesió re
cent. Se’n surt amb escreix, al cos
tat d’un equip vocal en què desta
quen Joan G. Gomà, Marc Pujol i
Xavier Aguilar. Insistim: cal donar
suport a aquesta mena d’iniciati
ves, però en aquest cas potser hau
ria estat bé començar amb una pe
ça de repertori per assegurar que
almenys llibret i música tenien la
qualitat i homogeneïtat necessà
ries per engrescar públic i crítica.!

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA


