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Robades cinc obres de Francis Bacon  
en un domicili de Madrid
Cinc obres de Francis Bacon, un dels ar-
tistes contemporanis més cotitzats, van 
ser robades l’estiu passat en un domicili 
madrileny a un amic i hereu del pintor ir-
landès, que va morir a Madrid el 1992. Se-
gons El País, el robatori es va produir a 
prop del Senat i les obres estarien valora-

des en com a mínim 30 milions d’euros. El 
seu propietari és un home de 59 anys que 
va rebre les pintures en herència de l’ar-
tista. Un jutjat de Madrid investiga des del 
juny on podrien ser les peces. Els lladres 
no van deixar ni rastre al pis. Es creu que 
encara no han sortit del país. CULTURA

“Crear és entrar 
en un territori 

inexplorat”
El llibret de Written on skin està ba-
sat en la llegenda del trobador Gui-
llem de Cabestany que apareix al 
Decameró de Boccaccio. Què li va 
interessar d’una història que par-
la de la dominació de la dona per 
part de l’home? 
L’única petició de Bernard Foc-
croulle, el director del festival d’Ais 
de Provença, era que l’òpera tingués 
lloc a la Provença. Vam fer diferents 
recerques d’històries medievals de 
la regió i vam tenir la sort de desco-
brir Le coeur mangé amb relativa ra-
pidesa. Aquest conte del segle XIII 
tracta temes que tenen una impres-
sionant rellevància contemporània. 
El vam triar sobretot pel final, en 
què la dona respon a la crueltat del 
marit amb un desafiament i un co-
ratge extraordinaris i atemporals. 

Quin és el compromís social d’un 
compositor en un món cada dia 
més desigual, i amb crisis com la 
dels refugiats? 
És un tema complex i dolorós. Crec 
que la música és un dels millors in-

vents de la humanitat, i és tan im-
portant per al nostre futur com la ci-
ència o la salut. Alguns compositors, 
sobretot quan són joves, volen pro-
clamar que la seva música vol fer del 
món un lloc millor. Però la desfila-
da de règims totalitaris del segle XX 
dóna testimoni de la impotència de 
la música en aquest sentit i també 
il·lustra el dolor causat als artistes 
quan se’ls prohibeix expressar-se de 
manera lliure i autèntica. Un artis-
ta no és un polític, i el millor que po-
dem fer és crear una ressonància i 
revelar àrees no explorades dins el 
cor i la ment dels altres.  

A Written on skin hi fa aparèixer 
uns àngels. Quin era el propòsit 
narratiu? 
Els àngels tenen diverses funcions. 
Col·loquen un marc formal al vol-
tant del relat que facilita la narració. 
Funcionen com un cor grec, i també 
participen en el desenvolupament 
de la història i comenten, normal-
ment amb una amargor mordaç, el 
transcurs del destí humà. A més, el 
Martin va pensar específicament en 
uns àngels del segle XXI, no en uns 
àngels medievals, i això és una imat-
ge molt atractiva i provocativa per a 
un compositor.  

El crític Alex Ross ha descrit l’òpe-
ra Written on skin com “l’obra d’un 
geni desfermat”. El geni és el com-
positor George Benjamin (Londres, 
1960), que dimecres dirigirà al Li-
ceu (i dijous al Teatro Real de Ma-
drid) una versió semiescenificada 
de Written on skin. Benjamin comp-
tarà amb la Mahler Chamber Or-
chestra i amb la soprano Barbara 
Hannigan i el baixbaríton Chris-
topher Purves, les dues veus que van 
participar en l’estrena de l’òpera al 
Festival d’Ais de Provença el 2012. 
El cast el completen Tim Mead, Vic-
toria Simmonds i Robert Murray. 

Recorda quin repte tenia quan va 
compondre Written on skin? 
Va ser un repte molt gran, perquè ha 
sigut el meu primer treball a aques-
ta escala. Havia estat reflexionant 
sobre els problemes de l’òpera con-
temporània durant dècades i hi ha-
via moltes qüestions que volia trac-
tar. Però, de tota manera, el repte 
d’escriure qualsevol peça sempre és 
gran. Aquest és un dels motius de 
compondre, entrar en un territori 
inexplorat.  

El llibret torna a ser de Martin 
Crimp, amb qui ja havia col·laborat 
a l’òpera Into the little hill (2006). 
Com és treballar amb ell?  
Era, i segueix sent, un plaer treballar 
amb el Martin. Ell és el col·laborador 
perfecte, generós i desafiant tant amb 
ell mateix com amb mi, i tolerant. I les 
seves paraules funcionen com un ca-
talitzador de les meves notes.  
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Argument 
“A ‘Written on 
skin’ la dona 
respon a la 
crueltat del 
marit amb 
coratge”

Reflexiu “La desfilada dels diversos règims totalita-
ris del segle XX dóna testimoni de la impotència de la 
música per canviar el món”

George Benjamin
COMPOSITOR DE L’ÒPERA ‘WRITTEN ON SKIN’, QUE ARRIBA DIMECRES AL LICEU

Una classe magistral al Conservatori del Liceu
A més de dirigir Written on skin al 
Liceu, la breu estada de George 
Benjamin a Barcelona també in-
clou una classe magistral que ofe-
rirà aquest dimarts al Conservato-
ri del Liceu a les 12 h. “Aprecio 
molt la invitació de Benet Casa-
blancas, i espero amb impaciència 
aquesta classe”, diu Benjamin, un 
músic que va ser alumne d’Olivier 
Messiaen a finals dels anys 70. 
“M’encanta l’ensenyament”, expli-

ca el compositor, que recorda que 
Messiaen va ser “un mestre revela-
dor, subtil i estimulant”. Aquest 
mestratge és el que transmet en la 
seva feina docent, que en els últims 
anys l’ha dut a tenir contactes amb 
“estudiants catalans amb talent 
com Blai Soler, Daniel Fígols-Cue-
vas i Fabià Santcovsky”. Tot i que 
intermitent, la relació de Benja-
min amb Barcelona va començar el 
1991, quan va dirigir l’Orquestra de 

Cambra del Teatre Lliure. “Va ser 
gràcies a la generositat del meu 
amic Josep Pons”.     

La classe de Benjamin forma 
part d’una iniciativa del Conser-
vatori del Liceu i la Fundació de 
Música Ferrer-Salat que va co-
mençar al gener i que fins al maig 
també té programades master 
class de Matthias Höfs, Dolora Za-
kick i Leo Brouwer, entre d’altres, 
a més de concerts.e
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Félix de Azúa entra a la 
Real Academia Española
L’escriptor Félix de Azúa (Barcelona, 1944) va 
ingressar ahir a la Real Academia Española 
(RAE) per ocupar la cadira H, en substitució 
de Martí de Riquer. En entrevistes, va aprofi-
tar l’ocasió per criticar la classe política espa-
nyola i catalana i també va afirmar que “l’edu-
cació a Catalunya està en mans de talibans”.

Cues per veure els 
‘Impressionistes i moderns’
Unes 10.500 persones han visitat durant els 
tres dies del cap de setmana l’exposició Im-
pressionistes i moderns. El CaixaForum de 
Barcelona ha registrat cues per veure la selec-
ció de 60 pintures de la Phillips Collection 
amb grans noms de la història de l’art com 
Courbet, Cézanne, Delacroix, Picasso i Degas.

MATTHEW LLOYD

Com definiria la feina que fan 
Christopher Purves i Barbara Han-
nigan a Written on skin, i la de la 
Mahler Chamber Orchestra? 
De fet, el resultat final de Written 
on skin va estar inspirat directa-
ment pels cantants i artistes que 
després van participar en l’estrena 
a Ais de Provença el 2012. La Barba-
ra i el Chris van venir a casa meva i 
els vaig entrevistar durant hores 
sobre tots els detalls ocults de les 
seves meravelloses veus. I aquesta 
informació, al seu torn, va guiar la 
meva escriptura específicament 
per a les seves veus. Pel que fa a la 
Mahler Chamber Orchestra, jo els 
havia dirigit a Lucerna el 2009 i 
vaig quedar immensament impres-
sionat per la lluminositat del seu so 
i per la fluïdesa del seu fraseig. Te-
nia la seva sonoritat a l’orella inter-
na mentre escrivia.  

Recorda per què va voler dedicar-
se a la música? 
Va ser molt abans que em plantegés 
la meva carrera professional. Devia 
tenir uns set anys quan em va atra-
par un amor incondicional per la 
música. Des de llavors és l’única co-
sa a la qual he volgut dedicar la me-
va vida.e

Yago Hortal 
davant d’una 
de les seves 
tres obres de la 
galeria Senda. 
PERE VIRGILI

Addictes als colors de Yago Hortal  
sos via correus electrònics, unes com-
posicions que mostren tant el que els 
uneix com el que els diferencia. 

Rere cada pinzellada dels llenços 
d’Hortal s’hi intueix el moviment del 
cos del pintor. Cada vegada és menys 
recargolat, més simple, però en can-
vi ha guanyat colors. “L’estil el vaig 
trobar com a rebuig d’una escola aca-
dèmica i encorsetada que no m’agra-
dava, a Sevilla”, recorda. Allà va fer el 
canvi de la figuració a l’abstracció, i 
l’experimentació posterior l’ha con-
duït fins aquí. “Abans em perdia per 
trobar coses, perquè estava investi-
gant. Ara vaig més directe al que vull 
fer, però, com amb la meva pintura, 
sempre hi ha un punt de descontrol. 
És aquest caos controlat de la meva 
feina”, explica. 

Fa nou anys que Yago Hortal va 
guanyar el premi a la Pintura Jove de 
la Sala Parés, que li va suposar el pri-
mer impuls. Ara, als 32 anys, l’artista 
no pot viure aliè a l’interès que des-
perta la seva obra al mercat perquè la 
galeria li sol·licita més producció. Ell 
va al seu ritme. Treballa per famíli-
es de quadres que evolucionen junta-
ment amb els seus interessos i l’en-
torn on viu –titula les obres amb les 
sigles de l’estudi on treballa i un nú-
mero–. “Intento viure molt al dia, no 

faig plans. En aquest sentit, l’obra 
és molt directa. M’influencia la 
música que escolto, la gent amb 
qui estic, la conversa d’ahir a la nit. 
És una pintura del moment”, ad-
met. Per això està pensant a mar-
xar de nou a l’estranger, després 
de l’etapa berlinesa (2010-2013), 
tot i que moure la seva infraestruc-
tura sigui complicat. Potser anirà 
als Estats Units, potser a Sud-
amèrica. “Busco estímuls nous. 
Quan viatges estàs amb el cap més 
obert”, diu. Per exemple, els seus 
quadres de petit format i gran 
gruix de capes de pintura –que són 
escassos, perquè costen mesos 
d’assecat– va començar a fer-los a 
Alemanya perquè tenia un estudi 
petit i moltes ganes de tacar-se.  

Hortal és conscient de la seva 
projecció. Li han proposat de pin-
tar rellotges, vambes, cotxes, plan-
xes de surf... però Hortal és caut i 
selectiu a l’hora d’embarcar-se en 
nous projectes internacionals, tant 
exposicions com marques. “No vull 
cremar la meva imatge ni tampoc 
que es perverteixi la meva feina”, 
justifica, escamat. Ha batallat du-
rant dos anys als jutjats per demos-
trar que la firma d’alta costura an-
glesa Preen li va plagiar l’obra.e

L’artista comparteix exposició amb Peter Halley a la galeria Senda 

No hi ha marxa enrere després d’ha-
ver vist una obra de Yago Hortal: el 
seu estil inconfusible, de colors llam-
pants i grans traços expressius, que-
da a la retina de l’espectador i l’atra-
pa. Es pot comprovar a la galeria Sen-
da fins dimecres. Tres llenços de 
grans dimensions creats recentment 
al seu estudi del carrer Sant Pere més 
Baix, a quatre passes de la galeria 
(Trafalgar, 32), mostren la depuració 
a què està arribant la seva obra. Hi ha 
els fluorescents, les formes dirigides 
i els esquitxos atzarosos, però ara el 
caos sembla resumir-se en una úni-
ca pinzellada gegant de mil colors.  

A la Senda hi exposa amb el nord-
americà Peter Halley. Va ser idea del 
veterà artista, compartir l’espai: tres 
grans noves teles de Halley, amb el 
seu joc de cel·les geomètric i fluores-
cent, conversen cara a cara amb l’or-
ganicitat explosiva d’Hortal. El cata-
là compra la interpretació que Halley 
representa l’estructura que aguanta 
la societat, tancada i ordenada, i ell 
pinta les partícules que la conformen 
si hi fem un zoom. Junts han creat 
cinc prints, encreuant idees i esbos-
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