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de la gran orquestra coman-
dada per metalls i percussi-
ons i com una seqüència de
passatges centrats en aspec-
tes parcials que obvien l’em-
fàtica estructuració d’aques-
ta tela (1907) fundacional del
cubisme. Una primera im-
pressió faria recomanar a la
interpretació una explotació
més gran de l’expressionis-
me inherent al contrast
entre violència i onirisme.

Enmig, el Concert núm. 2
per a violí, de Prokófiev, pro-
tagonitzat per Daniel Hope,

en una estupenda versió in-
trospectiva que es correlaci-
onava sense divismes amb
una orquestra prou eficient
(amb el que això vol dir de
suficient i d’insuficient).

*
OBC, DANIEL HOPE, VIOLÍ. DIR:
E. MARTÍNEZ IZQUIERDO.
L’AUDITORI, 17 DE FEBRER.

E
l concert commemora-
va el 125è aniversari del
naixement de Picasso

amb un encàrrec fet a Josep
M. Mestres Quadreny i el ba-
llet El sombrero de tres
picos, per a l’estrena del
qual (Londres, 1919) el pin-
tor va signar uns decorats
tan satisfactoris que Falla va
afegir una introducció desti-
nada a la contemplació del
teló inicial (un espectacle re-
cuperat i vist fa uns mesos al
Liceu).

Ernest Martínez Izquierdo
i l’OBC s’han entès sempre
bé amb Falla, i la versió va
ser brillant, idiomàtica en el
conjunt i els detalls, amb
l’única objecció d’algun for-
tíssim massa estrident. La
mezzo Marina Rodríguez
Cusí va fer un bon paper en
les seves dues intervencions.

Les démoiselles d’Avi-
gnon, de Mestres Quadreny,
daten de finals del 2005 i
són una nova baula de la ca-
dena que l’atansa a la com-
prensió del gran públic des-
prés d’anys d’agosaraments
avantguardistes. S’escolta
amb plaer per la magistral
utilització tímbrica i textural
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Espanya és el tercer Estat
de la Unió Europea que més
cinema exporta, al darrere
de les cinematografies fran-
cesa i britànica. Així ho ha
explicat el govern central
en una resposta parlamen-
tària.

Segons la memòria anual
de la FAPAE (Federació d’As-
sociacions de Productors
Audiovisuals Espanyols), les
vendes internacionals han
duplicat el seu valor en cinc
anys i el 2005 van arribar als
84,3 milions d’euros. El 65%
correspon a l’exportació de
cinema i el 35% a continguts
televisius. ■
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El primer festival de música d’avantguarda arriba
a l’Auditori amb Zeitkratzer i Diamanda Galás

Marta Porter
BARCELONA

L’electrònica, els ordina-
dors, la tecnologia, una més
gran mobilitat i les ganes
d’evolucionar estan fent que
els músics de tots els estils
es busquin i relacionin in-
vestigant en els sons i creant
nous gèneres. Amb aquest
esperit de trencar fronteres
i abolir els prejudicis, Oriol
Rossell i David Albet, dos
agitadors musicals barcelo-
nins, han decidit crear el pri-
mer Festival Digressions.

El certamen, que vol por-
tar a Barcelona “tots aquells
músics inclassificables que
fusionen la música electrò-
nica, orquestral i el rock
d’avantguarda”, comença el
26 de febrer a l’Auditori amb
l’actuació de Zeitkratzer, un
grup proper al sorollisme ja-
ponès que ha versionat Me-
tal Machine Music de Lou
Reed, ha treballat la música
de John Cage i Edgar Varèse
i es dedica a la improvisació.
El grup ve format per nou
músics –piano, violí, cello,
contrabaix, clarinet, trom-
peta, tuba, electrònica– i in-
terpretaran temes de Fen-
nesz, Guenter, Nicolai i Tha-
emlitz.

El següent concert, el 2 de
març, serà la trobada entre
un dels pares de l’electròni-
ca, Taylor Deupree, i el pia-
nista i compositor electroa-
cústic Kenneth Kirschner,
un dels impulsors de la mú-
sica gratuïta a Internet. Si la

parella ja va editar un disc
en què, a partir d’una sola
nota de Kirschner, Deupree
aconseguia extreure’n 60
minuts de música, ara pre-
senten Post Piano (live), un
experiment similar, però
amb més piano.

Rhys Chatham, el 7 de
març, porta per primer cop
a l’Estat el seu conjunt de
guitarres de rock d’avant-
guarda. Si a les escales del
Sagrat Cor de París va reu-
nir 400 guitarres elèctri-
ques, a l’Auditori ho deixarà
en nou guitarres elèctriques,
baix i bateria per presentar,
amb les projeccions de l’ar-
tista novaiorquès Robert
Longo, la seva primera peça
per a guitarres elèctriques,
Gruitar Trio (1977).

La veu prodigiosa
L’11 de març, finalment,
concert estrella amb la can-
tant Diamanda Galás, que
fa més de 20 anys que deixa
el públic astorat amb la seva
prodigiosa veu –abraça tres
octaves i mitja–. Després de
quinze anys, aquesta acti-
vista de la lluita contra la
sida torna a Barcelona per
presentar el seu proper disc,
Guilty, Guilty, Guilty, en
què versiona, amb l’ajuda
del piano i puntuals mani-
pulacions electròniques,
cançons popularitzades per
Edith Piaff, Johnny Cash,
Frank Sinatra, Timi Yuro i
Tracy Nelson, i d’ella matei-
xa, relacionades amb la cul-
pabilitat. ■

La veu prodigiosa de Diamanda Galás tancarà el festival
amb un concert de cançons sobre l’amor tràgic ■ AUSTIN YOUG


