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Llumals ulls

’Orfeó Catal~t ha
actuat enguany a
Viena, a la sala del
Konzerthaus,la del
concert de Capd’Any!Nohi
havia actuat mal, encara, i
potser aquesta hauria de ser
l’autentica noticia: la poca
visibilitat delquefeto a casa,
sobretotsi es tracta d’untrehall artes~t, discret, voluntad,
que no mounomsfamosos ni
xifres milionhriesal voltant
d’hries d’bperao, preferentment,de pilotes de futbol.
L’OrfeóCatal~i el Corde
Cambra
del Palau, tots dos dirigits per JosepVila, han hagut al’actuar a Viena, ambla
Simf’onicade Vienadirigida
per Kent Nagano, interpretant els diffcils Gurrelieder
de
Sch6nberg, acompanyatsde
tres cors més, per aconseguir
sortir als diaris i al telenotícies. La setmanavinent se
les heuenambel R~quiemde
Fauré i la Filharm6nica de
Berlín, dirigida per Simon
Rattle. Qui sap, potser tornaran a mereixer uns segons
d’atenció catbdica. Actuatan a Barcelona,al Palau de
la Música: un preparador
de cors de la Filharmbnica
de Berl/n ha estat treballant
directament amb ells. Que
no se’n fien, a Berlín, de la
preparaciódeis cors eatalans
més emblem~ties?Desenganyem-nos; a l’Europa més
musical s’hi va a aprendre,
no pasa sorprendre, perbja
és molt d’aconseguirtreure~
hi el nas. Bonagestió, doncs,
de Joan Oller, director del

L

Palau de la MúsicaCatalana: Amb
en Fflix Milhet,aixbno
haurlae.¢.at possible,declarava
una de les cantants mésveteranes, Montserrat Suriñach.
És ciar, si tot s’ho quedara
per a ell... I, tanmateix,en
plena epoca Millet també
hi va haver una bona etapa
de l’OrfeóCatalb. dirigit per
Jordi Casas, que vaig tenir
la sort de viure: vamactuar
a Mexic,a Cuba,a la seu de
I’ONUa Ginebra, ambel War
Requierade Britten dirigit per
l’ArminJordan, o al Festival
d’]~vian ambel Rkquiernde
Verdi dirigit per Rostropovitch, o al mateixPalau amb
la Simfonia Resurrecció de
Mahler dirigida per Zubin

granetde sorra particular a la
forga noblede l’es forq comú,
i tot al servei d’unrepte tan
elevat i eteri comla música.
Cantes al costat d’algü, en
sents la veu, procuresafinar
i fer-ho el millor possible,
frueixes de la müsica, del
text, del treball del director
o de la directora queja tenen
una idea clara de comha de
sonar tot plegar i procuren
arribar-hi ambels mitjans
de que disposen. És tan emocionant,cantaren un cor, tan
bonic, des de la simplicitat
b/lsica fins a la complexitat
més extrema, tan enriquidor~ Diu que a l’ambaixada espanyola de Viena van
preparar una recepció per a

Desenganyem-nos,a
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Mehta,i un Daphniset Chloé
dirigit per CharlesDutoit...
Tanmateix,del hall de homs
famosos, al’obres emblem~tiques, de sales prestigioses,
el que n’acabaquedant és la
sensació d’haver fet alguna
cosa en conjunt, alguna cosa
en conjunt que val la pena,
queensfa feliqos,queelevael

l’Orfeó Catalh, que va culminar ambE/cant de la Senyera
dels eantaires.Llumals ulls i
for(a al bra(... L’ambaixador
espanyol, Alberto Carnero,
va declarar que s’havia emocionat en sentir-los, perqu~la
culturaés universal,i la música
és abansquela lletru. Quequedi
ciar, ep.
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