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El Palau de la Música obre
temporada amb Comediants

ments" de la composició. Bernadet no vol revelar gaires detalls
de l’espectacle, per6 avanqa que
aprofiten "les muses"del Palau i
’Tescenografia de Dom~nech i
Montaner". Tambéutilitzen les
possibilitats
esc~niques de la
llum i de l’Orfeó Catal&. "Vestirem les muses de dol perqu~ és
un r~quiem, per6 no les tocarem
-assegura el director de Comediants-. Volemapnjar un grau més
el term6metre de les emocions".
L’itali& Enrico Onofri, concertino del conjunt barroc I1Giardino Armonico, dirigir& I’OSV en
aquest R~quiemd" ombres en qu~
també intervindran la sorpano
Marta Mathéu, la mezzo Gemma
Coma-Albert, el tenor David
Alegret, el baix Pau Bordasi l’actor-cantant Jordi Vidal, que lar&
de raper a The flower is a key.
Onofri considera que la música
"necessita ser teatralitzada, perqu~ els temps estan canviant i cal
fer alguna cosa perqu~ tingui
més pflblic’.
A diferencia de
l’6pera, al R~quiemd" ombres"la
part visual és el complement de
la música, que ocupa el centre".
El que fa Comediantsés "exaltar
la part musical", diu Onofri, que
ha realitzat una adaptació de la
partitura inacabada de Mozart.
L’ordre del programa pretén
construir "l’alfa i l’omega" del
geni de Salzburg, des del seu baptisme coma simfonista fins a la
seva extremunció.

La Simf6nicadel Vall~s tocarh el ’R~quiem’de Mozart

Enrico Onofri dirigint l’Orquestra Simfbnica del Vallas i l’Orfeó Catalh durant un tast
del R~quiemd’ombresque es va fer dimecresal Palau de la Música.LORENZ0
Di N0ZZl
Dem&,al Palau de la Música, es
podr&veure el primer fruit d’aquesta coHaboració: l’espectacle MozArt: r~quiem d’ombres, en qu~ Comediants aporta elements esc~nics
a la interpretació del R&quiernmozarti&, peqa final d’un programaque
s obrira ambla Simfonia nurn. 10 en
XAVIER CERVANTES
Sol major KV 74 de Mozart i que
BARCELONA.
En una entrevista pu- tambéinc]our&The flo wer is a key (a
blicada a ]’ARAel 13 d’agost, Rubén rapforMozarO, una composició del
Gimeno, director de l’Orquestra
mexic& Sergio Cárdenas amb text
Simf6nica del Vall~s (OSV), va de- del poeta DymaEzban (i tradu’/t al
clarar: "En el futur la música cl&s- catal& per Francesc Subirana) que
sita ser& un espectacle més multi- s’estrenar& en versió per a raper i
sensorial". D’acord ambaquest pro- orquestra de corda.
n6stic, I’OSV va triar Comediants
coma artistes residents de la tem- Un r~quiem"molt viu"
porada 2012-2013. Comdiu el pre- "Ser& un r~quiem molt viu", va dir
sident de la simfbnica vallesana,
ahir al Palau de la Música Jaume
Jordi Cos, es tracta de "reforqar el Bernadet, director de Comediants,
discurs musical amb elements esc~- que vol que els músics, i no nomésla
nics" i obrir la porta a nous pflblics. música, transmetin "els sentíComediantss’estrena coma artista
resident de l’Orquestra Simfbnica
del Vallas participant en elR~quiem
de Mozart. L’espectacle, ambelements escbnics, obre dem&la temporadadel Palau de la Música_

Teatralitat
"El quefa
Comediants
ésexaltar
la
part musical",
diuEnrico
Onofri
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La predisposiciódels músics
Bernadet valora especialment la
predisposició
del músics de
I’OSV, amb els quals va assajar
aquest estiu a La Vinya, el centre
de creació de Comediants a Canet de Mar. "Ens hem entes molt
bé ambl’Enrico Onofri, ihem fingut la connivencia dels músics,
que tenen ganes d’investigar’,
diu Bernadet.
El R~quiemd’ombresés la primera col.laboració
de Comediants amb I’OSV. Més endavant
participaran en un R~quiern de
llums sobre l’obra de Fauré i en
una selecció d’El trencanous de
Txaikovski. m

