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Santi Arisa presenta l’espectacle musical Tot és un tot, ba-
sat en l’obra poètica de Miquel Martí i Pol. En aquest mun-
tatge, el percussionista manresà deixa les baquetes en
mans dels seu fill Dan Arisa per fer-se càrrec de la compo-
sició, la interpretació i la direcció musical al front d’una for-
mació que comptarà amb les dinou veus del Jove Cor Co-
ral·li. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSIÓ DE CATALUNYA:
SANTI ARISA & JOVE COR CORAL·LI. L’AUDITORI, SALA 2 ORIOL
MARTORELL: 20 H, 15 €.
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Lírica fantàstica

L’art de la instantània

A Olesa s’apassionen

A partir d’avui i fins al 16 d’abril, cada diumenge els habi-
tants del municipi d’Olesa interpreten La Passió, una tra-
dició que s’ha transmès de generació en generació du-
rant gairebé 500 anys. ‘LA PASSIÓ’. TEATRE DE LA PASSIÓ
(OLESA DE MONTSERRAT): 10.15 H, DE 10 A 23 €.

Poesia, ritme i harmonia

L’Associació d’Amics de l’Òpera
de Sabadell presenten aquest
clàssic d’Offenbach, una òpera
fantàstica basada en tres nar-
racions de l’escriptor romàntic
ETA Hoffmann. Ruben Gimeno
dirigeix l’Orquestra Simfònica
del Vallès. ‘ELS CONTES DE
HOFFMANN’. TEATRE LA FARÀNDU-
LA (SABADELL): 18 H, DE 15 A 60€.

Vallgrassa inaugura una nova àrea destinada a la foto-
grafia. En la primera mostra exposen Ferran Freixa, Jordi
Guillumet, Mariano Zunzunafa i Humberto Rivas, a qui
està dedicat l’espai. ‘ESPAI HUMBERTO RIVAS’. VALLGRAS-
SA, CENTRE EXPERIMENTAL DE LES ARTS: DE 10 A 14 H, GRATUÏT.
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L’electritzant virtuosisme
de Patricia Kopatchinskaja

La violinista moldava i el director Michal Nesterowicz debuten amb l’OBC

OBC
L’AUDITORI
25defebrer
L’OBC fa anys que programa cada dos
per tres obres de clàssics del segle XX
com Xostakóvitx, Sibelius, Ravel,
Strauss i Stravinsky, com fan totes les
orquestres del món. Els abonats ja ho
saben i alguns fins i tot ho pateixen,
perquè no els agrada. De cop, sense
venir a tomb, anuncien el concert
d’aquest cap de setmana amb aquesta
frase: Segle XX per a tots els públics.
Serà alguna cosa concebuda per arri-
bar a més públic? Doncs no, ofereixen

un programa centrat en Bartók i
Prokófiev, és a dir, el mateix de sem-
pre. Hem d’entendre que la resta de
concerts de la temporada amb música
del segle XX, que són la majoria, no són
per a tots els públics? Si la resposta és
afirmativa, haurien d’avisar els incauts
amb advertències de l’estil Per a melò-
mans, Amb reticències o No apte per a
tots els públics.

Del programa anunciat ha desapa-
regut una quarta obra, els Three mo-
vements de Steve Reich. Els motius
són de caire econòmic. La peça havia
de formar part d’un cicle dedicat a

Reich que ha caigut del cartell a causa
de les restriccions pressupostàries. I
l’orquestra, a dieta a causa del retall
anunciat per l’administració pública, no
pot fer front a l’augment de plantilla
que exigeix l’obra esmentada. No hi ha
més cera que la que crema.

Un dels atractius de la vetllada era
el debut del director polonès Michal
Nesterowicz, guanyador de la novena
edició del Concurs Internacional d’Or-
questra de Cadaqués. Una breu i deli-
ciosa peça d’Erik Satie orquestrada per
Darius Milhaud, Jack in the box, va ser-
vir per escalfar motors. Bon músic, de
gest clar, potser contundent en excés a
l’hora de subratllar els contrastos, Nes-
terowicz va créixer amb la Simfonia
núm. 5 en si bemoll, op. 100, de
Prokófiev, amb una resposta orques-
tral opulenta, encara que un xic carre-
gada de decibels.

L’emergent violinista moldava Pa-
tricia Kopatchinskaja –un altre debut
d’enorme interès– va ser una esplèn-
dida solista de l’expressiu i fulgurant
Concert núm. 1 de Bartók. Sorprèn la
força i la intensitat sonora que ex-
treu del violí, jugant amb la seva prò-
pia energia física, realçant el so amb
l’incessant moviment del seu cos –va
tocar descalça, per evitar sorolls– i
buscant sempre la màxima comunica-
ció i interacció amb el públic. Va fer
meravelles amb el lirisme del primer
moviment i va desencadenar focs ar-
tificials en el segon, d’un virtuosisme
electritzant.

Molt simpàtica i comunicativa, la vir-
tuosa moldava va presentar dues inno-
vadores peces de Jorge Sánchez-Chi-
ong i György Kurtág com a propines.

JAVIER PÉREZ SENZ
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Warner està sondejant Viggo Mortensen perquè sigui l’an-
tagonista del nou film de Superman. Si Mortensen declina
l’oferta d’Universal per fer de dolent a Blancaneus, serà
l’actor més ben situat per encarnar el maligne científic Ge-
neral Zod, abans interpretat per Terence Stamp.

Viggo Mortensen, molt dolent

La ministra de Cultura ha reconegut que Carmen Cervera
té dret a vendre les obres de la seva col·lecció privada, ja
que així està estipulat al contracte de cessió que té amb el
govern espanyol. Cervera pot vendre obres pel valor del
cinc per cent del total de la seva col·lecció cada any.

La baronessa ja es pot vendre els quadres

La galeria d’art berlinesa anomenada Dalí - Die Austellung
(Dalí - L’exposició) es nega a tancar portes, tot i que la Fun-
dació Gala-Salvador Dalí va guanyar un judici al juliol pel
qual s’obliga el museu a deixar d’utilitzar aquest nom.

El ‘fals’ Museu Dalí no tanca

El director polonès Michal Nesterowicz, que va debutar amb l’OBC,
és un músic de gest clar i generós amb els decibels. JORDI PIZARRO
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