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de Barrie Kosky ha sigut el hit multi-
mèdia de l’any. Ara bé, que un arbre, 
Written on Skin de Benjamin, no ens 
amagui el bosc: la prudència segueix 
manant al coliseu de les Rambles. 

Figures duplicades     
Al costat d’aquestes cites, hem tingut 
l’habitual desfilada de figures de to-
ta mena: Valery Gergiev, Anne-
Sophie Mutter, Juan Diego Flórez, 
Lang Lang, Daniel Barenboim, Phi-
lippe Jaroussky o un Jonas 
Kaufmann abans de ser afectat per un 
nou atac de cancel·litis. Alguns noms 
els hem tingut per duplicat, però nin-
gú es queixarà que John Eliot Gardi-
ner i l’excels Cor Monteverdi tornes-
sin amb la Passió segons sant Mateu 
de Bach després de la Missa en do me-
nor de Mozart. Més curiosa va ser la 
doble visita de la poc assídua Filhar-
mònica de Viena, encara que el pri-
mer concert s’emmarqués dins la 
programació d’un creuer de luxe, un 
efecte gens indesitjable de la invasió 
turística de la ciutat. Fidel a la Schu-
bertíada de Vilabertran, Matthias 
Goerne també s’ha deixat veure per 

Barcelona amb un Winterreise que no 
va ser del gust de tothom, no per cul-
pa del baríton alemany, escruixidor 
com sempre, sinó de les hipnòtiques 
projeccions dissenyades per William 
Kentridge. 

Aniversaris varis  
Tot any té els seus aniversa-
ris, i el 2016 hem tingut 
l’Any Granados (el 
centenari de la seva 
mort) amb resul-
tats moderats: es-
perem que el nou 
Any Granados 
(2017, 150è ani-
versari del naixe-
ment) vingui amb 
una mica més d’ale-
gria. El Festival de Pe-
ralada bufava 30 espel-
mes refermant-se en la seva 
aposta per l’òpera i els grans noms de 
la lírica, l’Orquestra Camera Musicae 
ha arribat consolidada a la seva pri-
mera dècada d’activitat, i l’Orfeó Ca-
talà ha festejat els 125 anys amb un re-
lleu en la seva direcció artística, amb 

Simon Halsey, un referent en el sec-
tor, assumint el repte de dur el cor cap 
a noves fites amb una forma de tre-
ball, amb una presència més intermi-
tent, diferent de la vigent fins ara. Ja 
que parlem de titularitats, Wagner i 
Strauss han sigut dues de les perles de 
l’etapa de Josep Pons al Liceu, men-
tre que Kazushi Ono encara ha de dei-
xar la seva empremta a l’OBC. 

365 dies no donen prou perspec-
tiva per visualitzar amb prou nitide-
sa canvis tectònics, però a simple 
vista s’han detectat una profusió de 
concerts de bandes sonores (amb 
projecció de pel·lícules o sense) i una 
aposta més alta per la música antiga, 
amb els contratenors situats ja com 
a part de ple dret de l’star system vo-
cal. Més motiu d’esperança és el sor-
giment de noves iniciatives editori-
als, com Ficta, Beltempo Records o 
Seed Music, que aposten per la mú-
sica i els músics del país, un nou ci-
cle com BCN Clàssics, o el petit fes-

tival que va engegar Vespres 
d’Arnadí, bon recorda-

tori que aquí la músi-
ca antiga va molt més 

enllà de la figura 
(excepcional, sens 
dubte) que rep la 
màxima atenció 
mediàtica i insti-
tucional. 

En acomiadar 
l’any que mor, és de 

justícia recordar algu-
nes de les defuncions 

més significatives, perquè la 
clàssica també ha tingut morts sen-
tides. Esmentem-ne només dues, Pi-
erre Boulez i Nikolaus Harnoncourt, 
perquè, amb aportacions diametral-
ment diferents, la seva desaparició 
marca el final d’una època.e

Música clàssica 2016: 
l’any que va acabar amb 
una ‘Elektra’ històrica

Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner, Iréne Theorin 
i Matthias Goerne, alguns dels noms destacats de l’any 

Esperança  
Surten noves 
iniciatives 
editorials, 
com Ficta, 
Beltempo i 
Seed Music

Tendència  
S’ha detectat 
una profusió 
de concerts 
de bandes 
sonores i de 
música antiga

MÚSICA

01. La magnífica Elektra amb què el Liceu ha tancat l’any. A. BOFILL 02. Gustavo Dudamel en una prèvia del Concert de Cap d’Any amb la Filharmònica de Viena. AFP

Crònica

La cronologia té a vegades 
aquestes coincidències: 
l’home que, oficiosament, 
va obrir l’any musical a Ca-
talunya, Gustavo Duda-

mel, és el mateix que obrirà, urbi et 
orbi, el 2017. Per descomptat, els mi-
lions d’espectadors que veuran el 
Concert de Cap d’Any de Viena no 
hauran d’enfrontar-se a la música de 
Messiaen, però cal preguntar-se si 
l’hedonisme dels valsos i polques de 
la família Strauss no és un plaer tan 
culpable com la voluptuositat exa-
cerbada de la Turangalîla-Sympho-
nie del compositor francès. 

Si el 2016 començava amb nom de 
director d’orquestra veneçolà, ha aca-
bat amb nom de mite grec: Elektra. 
Les representacions al Gran Teatre 
del Liceu de l’òpera de Strauss han 
tingut l’aire indiscutible de fita histò-
rica gràcies a l’alineació perfecta 
d’obra, muntatge (de l’enyorat Patri-
ce Chéreau), direcció musical i repar-
timent (encapçalat per una abracada-
brant Evelyn Herlitzius). Alegries 
d’aquesta mena, o la generada per un 
Capvespre dels déus amb què Iréne 
Theorin va dur de forma gloriosa el 
Ring wagnerià a la seva incendiària 
conclusió, són més remarcables en-
cara atesa la mediocritat que sovint 
s’empara de les propostes de reperto-
ri italià. Ben significatiu en aquest 
sentit és que la versió en concert de 
l’Otello de Rossini escombri en el re-
cord les representacions de l’homò-
nim verdià. D’altra banda, La flauta 
màgica en la desbordant producció 
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Relleus del 2016 i incògnites del 2017

01 
Veterania al 

Mercat de les Flors 
ÀNGELS MARGARIT  

JUGARÀ A CASA 

Nomenament l’últim dia de 
l’any. Amb mig any de re-
tard, el concurs públic per 
escollir la nova direcció de 
la Casa de la Dansa s’ha 
tancat amb el nom de la ve-
terana ballarina, coreògra-
fa i pedagoga Àngels Mar-
garit. Una aposta per una 
coneixedora de la casa i to-
tes les seves potes, i alho-
ra del teixit local.  

02 
Un expert en dansa 

al festival Grec 
FRANCESC CASADESÚS  

DEIXA EL MERCAT 

Després d’onze anys, Casa-
desús deixa consolidat el 
projecte del Mercat de les 
Flors (malgrat el seu limi-
tat pressupost) però no 
se’n va lluny: marxa a l’altra 
banda del carrer. Diu que 
tenia ganes de treballar 
per Barcelona i assumirà el 
repte de dirigir un Grec en 
eterna redefinició i en 
constant qüestionament.  

03 
Reconstruir les 

aliances del Llull 
MANUEL FORCANO  

MIRA AL MEDITERRANI 

El pacte amb les Balears i 
l’acostament al País Valen-
cià són els reptes interns 
del Llull, però Forcano tam-
bé vol portar la institució a 
territoris com el Mediterra-
ni, a part de llocs on fer ne-
goci. El nomenament pro-
voca dos relleus més: Àlex 
Susanna a l’Agència de Pa-
trimoni i Àngels Gregori al 
Festival de Poesia.  

LAURA SERRA ❊ BARCELONA

El nomenament d’Àngels Margarit com a nova directora del Mercat de les Flors culmina un any 
de canvis en desenes d’institucions culturals i festivals estratègics, i el que ve no quedarà curt

INSTITUCIONS CULTURALS

04 
Un Picasso més  
 internacional 

EMMANUEL GUIGON  
VOL SACSEJAR EL MUSEU  

Després de l’etapa de re-
plegament de Laniado-Ro-
mero, amb un relleu que va 
generar fricció interna, 
l’elecció de Guigon suposa 
el retorn a l’estirp del ges-
tor i expert de prestigi per 
reconnectar a escala inter-
nacional. El repte: que el 
museu sigui un agent més 
que un contenidor.

05 
Secretisme al 

Museu d’Història 
MARGARIDA SALA  

RELLEVA JUSÈP BOYA 

Mesos després del nome-
nament de Jusèp Boya com 
a director general d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Pa-
trimoni, al juliol va agafar-
li el relleu en la direcció del 
Museu d’Història Margari-
da Sala de manera gairebé 
secreta, sense cap comuni-
cat. Sala n’era la cap de mu-
seografia.  

06 
La Virreina, un 

centre disruptiu 
VALENTÍN ROMA,  

DEL MACBA A LA VIRREINA 

Quan semblava que es vo-
lia convertir La Virreina en 
un referent de la fotogra-
fia i els arxius, es va escollir 
el projecte de Valentín Ro-
ma, que n’amplia els camps  
i els fa més complexos. El 
paraigua ara serà el pensa-
ment crític i la investigació 
social. La prioritat, donar 
credibilitat al centre.   

07 
Polèmica a la Mies 

Van der Rohe 
ANNA RAMOS ARRIBA  

AMB UN ANY DE RETARD 

Després del cessament de 
Giovanna Carnevali i d’un 
any sense direcció, Anna 
Ramos era escollida gerent 
de la Fundació Mies dies 
abans del 30è aniversari 
de la rehabilitació del pa-
velló. L’elecció va causar  
malestar i crítiques per  
conflictes d’interessos. 

09 
Nova directora 

davant l’Any Palau 
MARIA CHOYA ASCENDEIX  

DINS DE LA FUNDACIÓ 

La responsable de la 
col·lecció d’art i de les ex-
posicions de la Fundació 
Palau i Fabre ha succeït Pe-
re Almeda pocs mesos 
abans d’encetar l’Any Pa-
lau 2017, amb motiu del 
centenari del naixement 
del poeta i crític. Serà un 
any carregat d’activitat.

01 
Primer concurs  

al CCCB 
VICENÇ VILLATORO 

L’HA DIRIGIT TRES ANYS 

El 2014 l’articulista i es-
criptor Vicenç Villatoro va 
ser nomenat director del 
Centre de Cultura Contem-
porània. L’any següent va 
ser renovat per dos anys, 
amb el compromís de la Di-
putació de Barcelona amb 
l’Ajuntament que el no-
vembre del 2017 se cele-
braria  un concurs, que se-
rà el primer de la institució. 

02 
El ‘nou’ Born per fi 

tindrà director 
EL CENTRE HA VISCUT DUES 
POLÈMIQUES I CAP CONCURS  

El canvi de govern munici-
pal va provocar el relleu del 
primer director, Quim Tor-
ra, el setembre del 2015. 
Llavors el comissionat de 
Programes de Memòria, Ri-
card Vinyes, en va assumir 
les regnes i ha capejat dos 
temporals: el de la reorien-
tació i el de la mostra d’està-
tues franquistes. El 2017, 
per fi, arribarà el concurs.  

03 
Un Museu Nacional 
en el punt de mira  

EN PLE PROCÉS JUDICIAL, PEPE 
SERRA ACABA CONTRACTE 

El 2011 el fins llavors direc-
tor del Museu Picasso gua-
nyava el concurs per dirigir 
el Museu Nacional. Pepe 
Serra va posar sobre la tau-
la un projecte ambiciós, 
que la classe política i la si-
tuació econòmica no han 
secundat. És probable que 
demanin la seva continuï-
tat, en un moment tan de-
licat també pel cas Sixena. 

04 
Reformular  

el DHUB 
EL MUSEU DEL DISSENY I 
L’ETNOLÒGIC, PENDENTS 

El tinent d’alcalde Jaume 
Collboni vol revisar la gover-
nança entre les entitats que 
s’aixopluguen al DHUB (Mu-
seu del Disseny, BCD, FAD i 
una biblioteca), cosa que 
podria suposar una nova di-
recció. També queda pen-
dent el nou projecte con-
junt del Museu Etnològic i el 
de les Cultures del Món. 

05 
El Trapezi després 

de la crisi 
JORDI GASPAR HA SUPERAT 

QUATRE ANYS DIFÍCILS 

El Trapezi va sortir de l’UVI 
el 2014, un cop superats un 
traumàtic relleu en la direc-
ció i una retallada de prop 
del 50%. Després de qua-
tre anys amb Jordi Gaspar, 
aviat hauria de saber-se el 
resultat del concurs públic. 
També s’acaba el contracte 
de Marc Lloret al Mercat de 
Música Viva de Vic. 

06 
La llarga incògnita 
del Teatre Romea  

FOCUS HA ALENTIT EL RELLEU 
EN UN TEATRE EMBLEMÀTIC 

El 2010 va ser Julio Manri-
que, el 2013 Borja Sitjà i 
aquest gener del 2017 
s’hauria de saber el nom 
del nou director del Ro-
mea, un any després de 
l’anunci de Sitjà que aniria 
a l’Arxipèlag de Perpinyà, 
tot i que ha deixat la pro-
gramació de la temporada 
enllestida.   

07 
Serà l’any  

d’El Canal de Salt? 
QUATRE ANYS AMB LA 

FACTORIA COMA CROS BUIDA 

El cas més flagrant de mala 
gestió institucional en el 
sector cultural. Un equipa-
ment de primer ordre que 
s’inaugura el 2012 i queda 
sense activitat els quatre 
anys següents i amb un 
concurs a director frustrat. 
El 2017 se n’ha d’adjudicar 
la gestió a una empresa.    

09 
Adéu històric a 

l’Arqueològic  
EL MUSEU DE TARRAGONA 

TANCARÀ DOS ANYS 

Francesc Tarrats, el direc-
tor històric del Museu Naci-
onal Arqueològic de Tarra-
gona –ho era des del 1979–, 
s’ha jubilat. El substitueix 
de moment Xavier Llovera, 
però es convocarà un con-
curs públic. De tota mane-
ra, el museu té previst tan-
car dos anys per reformes. 

08 
Aire al Museu  
de l’Empordà  

DOS ANYS DESPRÉS D’UNA 
REORIENTACIÓ POLÈMICA  

Després d’anunciar un can-
vi de rumb i de governança, 
de cessar la directora dels 
últims 17 anys, Anna Cape-
lla, i anunciar que assumia 
la gestió del museu –tot ai-
xò amb polèmica–, l’Ajun-
tament de Figueres convo-
ca un concurs per a una pla-
ça vacant durant dos anys.
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08 
Primer relleu a 

La Panera de Lleida  
CÈLIA DEL DIEGO  

RELLEVA GLÒRIA PICAZO 

Cèlia del Diego és una de les 
curadores joves més acti-
ves. Entra en un centre que 
té una col·lecció atípica i és 
un dels més importants a 
l’hora d’impulsar l’art cata-
là contemporani. També ha 
canviat el director de les 
Arts Escèniques de Lleida: 
és Llorenç Corbella.


