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Jan Lisiecki, el pianista
prodigi, a Torroella

Nit de re
Itaca Ban

El jove pianista Jan Lisiecki debuta avui al
festival de Torroella de Montgrí. Amb
només 20 anys, el canadenc expert de
Chopin interpreta dues peces per a piano i
orquestra, acompanyat per l’Orquestra
Simfònica del Vallès, sota la direcció de
Rubén Gimeno.
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El cas Rototo
l’era del boicot

LAURA SERRA / ANTONI RIBAS
BARCELONA

“Ens hem trobat entre dos extremismes”, sentenciava ahir Filippo Giunta, el
director del Rototom Sunsplash, per justificar la cancel·lació de l’actuació de l’artista hebreu Matisyahu, que havia de tocar-hi dissabte i que la plataforma propalestina BDS (Boicot, Desinversions i Sancions contra la colonització, l’apartheid
i l’ocupació israeliana) va boicotejar. Va
ser l’única sortida que Filippo Giunta va
trobar davant el dilema: “D’una banda,
una associació que no atén raons i que ho
tracta tot com un «amb nosaltres o contra nosaltres» i, de l’altra, un artista que
davant la nostra simple (i legítima) pregunta de condemna de la guerra com a
instrument de resolució de conflictes ha
evitat respondre repetidament”, resumia. Per això Matisyahu va caure dissabte passat del cartell del festival de reggae
més gran d’Europa, que atreu a Benicàssim 250.000 persones en vuit dies.
Ahir a les 9 del vespre, per fi, l’artista
va fer pública la seva opinió via Facebook: “Jo defenso la pau i la compassió
per a tothom. La meva música parla per
si sola. [Però] El festival insistia que havia de clarificar la meva visió [sobre el sionisme i el conflicte israeliano-palestí],
cosa que era com pressionar-me perquè
estigués d’acord amb l’agenda del BDS.

Justificació
“No diem no a Matisyahu com a
hebreu o sionista sinó perquè
hauria generat conflicte”, diuen
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El festival valencià cancel·la l’actu
jueu Matisyahu i encén una polèmi
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