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Novetats discogràfiques en clàssica
Yoko Suzuki defuig el repertori habitual de Granados al disc de Columna Música

ALBERT FERRER FLAMARICH

L’any 1988 La mà de Guido 
va iniciar les seves pròpies 
publicacions musicals, cen-
trant-se en els compositors 
catalans de totes les èpoques 
i promovent-ne obres inèdites 
en un primer enregistrament. 

És el cas del guitarrista i 
professor Thomas Schmitt 
que fa tres anys va editar De 
gusto muy delicado, música 
espanyola del segle XVIII per a 
guitarra de 6 ordres i ara com-
plementa aquesta investigació 
amb nou compacte dedicat al 
repertori per a la guitarra de 
cinc ordres (Ref.: LMG 2139 
DDD 1CD 64:14) amb música 
dels segles XVIII i XIX.

Recerca
Entorn aquesta qüestió és sig-
nificativa la informació al seu 
blog (http://thomasschmitt.
wordpress.com) sobre afina-
ció, cordes i nombrosos detalls 
interpretatius d’aquests dos 
discs que constitueixen un 
pilar importantíssim en la 
història de la guitarra, el dar-
rer dels quals forma part de 
la recerca musicològica de 
la Universitat de La Rioja 
“Musicología aplicada al conci-
erto clásico en España (siglos 
XVIII-XXI)”.

Amb vivacitat i una fluïdesa 
que harmonitza senzillesa i 
gràcia a Nouvelles étrennesde 
guitare s’inclouen obres de 
compositors ben poc coneguts 
pel públic caracteritzades tant 
pel valor didacticomusical com 
pel comercial.

Hi ha algun primer enre-
gistrament mundial com la 
Sonata en Do major de Char-
les Doisy, balls europeus de 
moda com el Minuetto afan-
dangado de Castro de Gistau, 
temes amb variacions com la 
Sonata en Do de Pierre Jean 
Porro, així com adaptacions 
del propi Schmitt en el cas de 
d’Arizpacochaga i de Fernan-
diere que, com explica l’intèr-
pret en les imprescindibles i 

Una imatge de Joan Manén i caràctules dels tres discos editats per segells de la ciutat

En el repàs habitual a 
la discografia clàssica 
editada des de 
Sabadell ens atansem 
a novetats de segells 
com Columna Música 
i La mà de Guido, 
dues de les quatre 
empreses catalanes 
ubicades a la ciutat. 

expeditives notes de carpeta, 
són obres interpretables amb 
guitarres de cinc ordres o de 
sis.

Granados de Yoko Suzuki
Columna Música ha comercia-
litzat el seu tercer disc amb la 
pianista japonesa Yoko Suzuki 
(1CM0352. 65 minuts) amb 
una selecció d’obres de Gra-
nados que defuig el repertori 
més habitual per commemorar 
el centenari de la seva mort. 
Suzuki és expeditiva, cerca la 
claredat de la digitació i les 
textures amb un so lluminós, 
molt nítid.Fidel al seu estil 
molt auster i precís, defuig els 
desbocats apassionaments 
i el caràcter flemàtic d’altres 
pianistes (Escenas románti-
cas).

Potser fins i tot li falta un 
plus de poètica i idiomatisme 
en una concepció molt igual 
de totes les obres, en part per 
un toc que juga amb accents 
molt marcats, un fraseig molt 
staccatto i poc rubato (Valses 
poéticos, Capricho español). 

En conjunt és una lectura 
elegant, analítica, hereva de 
l’Escola Frank reconeixible en 

l’ús del pedal entesa com a 
mètode fonamentat en l’ob-
tenció d’una sonoritat que per-
meti desenvolupar diversos 
estrats de plans sonors que 
actuen a mode de pilars har-
mònics per a sostenir els arcs 
de la línia melòdica.

Cal destacar que la mateixa 
pianista completa el cinquè 
vals de la sèrie Cartas de 
amor a partir de l’esbós de 
8 compassos d’un manuscrit 
conservat a la Yale University. 
L’edició conté una didàctiques 
notes de carpeta de Joan Vives 
en català, castellà i japonès. 

Manén: ampliant el llegat
El llegat Joan Manén va afegint 
volums i amb aquest són qua-
tre monogràfics (LMG 2138 
DDD 1CD 70 min). Es tracta 
del segon volum de les com-
posicions per a violí i piano, 
escrites per al propi lluïment 
des d’un eclecticisme estilís-
tic que assumeix l’estètica 
germana i francesa, i que tèc-
nicament s’estén des de Paga-
nini a Vieuxtiemps passant per 
Joachim, Wieniawski o Ysäye.

Moltes són peces de con-
cert escrites l’any 1897, data 

Daniel Blanch en les documen-
tadíssimes notes de carpeta. 

Filigranes
Hi ha obres plenes d’efectes 
i filigranes tècniques com la 
sarasatiana Dansa ibèrica  
núm. 1 Op. A-25;  Interlu-
dio Op. A-30; altres amb un 
tarannà de saló i senzillesa 
com Elégie Op. 25 i Romancita 
Op. 7, algunes obres excepci-

onals amb arrel folklòrica com 
el Caprici núm. 3 “Català” Op. 
A-33 mentre que les hi ha amb 
una ambició que mostren el 
talent d’una figura injustament 
oblidada Romanza mística Op. 
A-46 i Lamento Op. A-7).

La seva música és interes-
sant i cal reconèixer l’esforç i 
la suficiència interpretativa de 
Kalina Macuta i Daniel Blanch, 
membres fundadors de l’asso-
ciació que duu el nom del com-
positor i intèrprets del disc.

Sens dubte, es tracta d’un 
dels llançaments més impor-
tants d’aquest any 2016, 
esperat tant per l’ambient 
musical nostrat com per 
alguns sectors de la crítica 
internacional n

El disc de Joan 
Manén és un dels 
més importants de 
l’any i molt esperat

capdalt en el posicionament 
de Manén com a composi-
tor, com explica el president 
de l’Associació Joan Manén, 

REDACCIÓ

Els amants del blues te-
nen una citat aquest diu-
menge a la privilegiada 
terrassa del restaurant La 
Capella del Parc de Can 
Gambús. Hi actua (19.30h; 
entrada lliure) el grup Even 
Blues, dins el cicle «30 Nits 
i més...».

Com se sap, les activitats 
continuen aquest agost per 
no deixar un buit cultural als 
que es queden a la ciutat. 
Així, la mateixa La Capella 
continuarà dijous vinent 
(dia 18, 21.30h) el cinema 

a la fresca amb Billy Elliot 
(2000), amb entrada lliure.

Diumenge 21 d’agost 
el mateix escenari s’obri-
rà al grup Guardafuegos 
(19.30h).

Pel què fa al circ, la se-
gona i última proposta del 
programa és el mateix diu-
menge 21 (20h) a la Pl. de 
l’Argub (Parc de Catalunya) 
amb Yee-Haw!, de la compa-
nyia La banda de otro, orga-
nitzada per l’Ajuntament.

Dijous 25 es projecta la 
pel·lícula Kingsman, servicio 
secreto a La Capella, on el 
dia 28 toca No Papers n

Blues, «Billy Elliot» i 
altres activitats del «30 
Nits i més...» a l’agost


