pistes de ball a finals dels setanta:
Got to be real, de Cheryl Lynn.
Amb el seu castellà desacomplexat i una simpatia desbordant, Gloria Gaynor va tornar a l’escenari per
cantar Killing me softly, de Roberta
Flack, i anunciar tot seguit així una
cançó: “Mai no l’heu escoltada cantada per mi, ni d’aquesta manera.”
Era Every breath you take, de The
Police, passada per una batidora rítmica, abans d’arribar a I’ll be there i
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Agosto,
a una
pròpia2014
plena d’energia

mediatament va deixar un cop més
Pons i un per l’Antoni Ros Marbà. La temporada vinent,
vent per cantar el seu himne, òbviael titular dirigirà set programes, però també dirigiran
que les seves segones veus fossin
ment I will survive, el públic que omsolistes en MacArthur Park i Heaven
plia l’auditori de Peralada es va aixeJosep Pons, dues vegades, i Alfons Reverté, una altra.
Hi ha sempre molts directors convidats. Alguns
knows, per tancar el popurri ella
car amb un entusiasme desconegut
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FRECUENCIA:
mateixa amb la cua
pletòrica
de
fins aquell moment,
i tothom va ba- Diarioaporten qualitat i el seu renom ajuda a la imatge de
l’orquestra. D’altres no acabes de saber el motiu de la
Last dance, probablement una de
llar i es va emocionar amb una canPÁGINAS:
26 çó que Miss Gaynor
O.J.D.:
14413
les millors cançons
de la història de
seva presència i penses que, vistos els resultats, s’hauva cantar
en
la disco music i d’una pel·lícula poc
part en espanyol, amb el poder que
ria d’haver donat l’oportunitat a una llista de quatre o
TARIFA:
2065 €només tenen les
E.G.M.:
151000
memorable, Por fin
cinc directors més de casa que han acreditat àmpliaya es viernes.
grans cançons
que
Gloria va tornar a desaparèixer
mai no caduquen. I Gloria encara va
ment la seva qualitat. Al Liceu, atès el nombre reduït de
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- 40%
SECCIÓN:
CULTURAtítols, se’n podria encabir algun, però a l’OBC, ara que
keep thinking
perquè les seves companyes
reivin-CM²cantar
un bis, Just
diquessin la Tina Turner més perilloabout you, que va ser realment l’úlhi haurà canvis en la direcció artística de l’orquestra,
tim ball d’una nit triomfal.
s’haurien d’obrir més possibilitats.
sa amb River deep, mountain high.
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Un Mozart estrany i fascinant
Camerata Salzburg
Director: Wolfgang Redik
Festival de Torroella, 11 d’agost

D

e les danses folklòriques romaneses de
Bartók a les vieneses i salzburgueses de
Mozart, dels valsos juvenils de Schönberg als de
Johan Strauss arranjats
pel primer i els seus deixebles i companys (Anton
Webern, Alban Berg) de la
Segona Escola de Viena,
la sonoritat de la Camerata Salzburg va expandir-se
per l’auditori Espai Ter de
manera plena, compacta,
poderosa i a la vegada refinada. La formació va ferse indiscutible en el seu

concert de dilluns a Torroella, però al final de la
primera part va dialogar
amb una enèrgica violinista moldava, Patricia Kopatchiskaja, que va inter-

Aquell
Mozart se’ls
feia estrany
perquè sonava
‘contemporani’
pretar el Concert per a
violí i orquestra núm.4
en re major, de Mozart,
d’una manera tan personal i audaçment contemporània que es va fer

discutible, almenys per
una part del públic.
De fet, podria dir-se
que, com es va viure en el
descans, Kopatchiskaja va
dur a la discussió entre
els assistents, una altra
part dels quals ens reconeixem fascinats davant
del talent i el risc d’una jove violinista reconeguda
per unes personals interpretacions del repertori
classicista, l’energia amb
què aborda els músics del
segle XX (la seva propina
amb una peça de Ligeti, a
duo amb el concertino i
director Wolfgang Redik,
va ser portentosa) i el
compromís amb els compositors del present.

Patricia Kopatchiskaja, en un moment del seu concert de
dilluns a Torroella, amb la Camerata Salzburg ■ M. ARTALEJO

FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI

En tot cas, els més reticents no discutien la tècnica o el virtuosisme de Patricia Kopatchiskaja. Aquell
Mozart se’ls feia estrany
perquè sonava contemporani, de manera particular
en les cadències improvisades. Però l’estranyesa també podia resultar fascinant.
Després de la tempesta, va
tornar a la calma amb una
segona part encetada amb
un Mozart més identificable, a propòsit de la suite
de danses de Viena i Salzburg, i en què les harmonitzacions de Johan Strauss,
realitzades pel trio de vienesos dodecafònics, van
poder semblar unes tímides intervencions.
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