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U n Orfeó estel, la r
Un momentde I’actuació
conjunta de I’Or[e6 i la Polifbnica deVilafranca 13D~

I/TRAJECT~RIA CENTENARIA
IíOrfeó Catal~va mostraren el

concertqueva oferir a
I’Auditori deVilafranca
quees trobaenundels millorsmoments
dela sevahist6ria

3d8
Vilaffanca

Després de molts anys de no
haver actuat aVilafranca,dissabte passat l’Orfeó Catala va
oferir un concert a l’Auditori
sota la direcciódel seu titular,
Josep Vila i Casañas, i amb
l’acompanyament al piano
de Merc~Sanchis.
Des del primer moment, i
durant tot el concert, es va
poder apreciar que l’actual
Orfeó Català, integrat per

una cinquantena llarga de
cantaires, es troba en estat
de gracia, probablement en
un dels millors momentsde
la seva traject6ria centenaria: veus ben impostades i
perfectament conjuntades,
cordes equilibrades, so compacte, impressionant en els
forte i delicat en els piano,
ductilitat i expressivitat en
les interpretacions... Noés
diflcil imaginarque tot plegar és fruit del trebaUrigorós i continuat en aquests
darrers anys, de la mi d’un
director de la valua i del carisma de Josep Vila.

Plenitud harm6nica
La primerapart del programa,
ambel títol de "Polifoniareligiosa", incldia obres a cappella de Bruckner(Ave Maria),
Vila (Lux fulgebit i SanctusBenedictus),i unes altres amb
reducció a piano de Casals
(Nigra sum), i Fauré (Sanctus
i Libera me Domine,del Requiero). Les parts solistes de
mezzo, tenor i bañton (Lux
fulgebit i Libera me Domine),
van anar a carrec de cantaires
del mateix COLSi haguéssim
de destacar alguns aspectes,
dins de l’excel.l~ncla general, potser assenyalaríem
l’Ave Mariade Brnckneri el
Sanctusde Parir~, en el sentit
que la qnantitat i la qualitat
de les veus de l’Orfeó van
permetre obtenir la m~~ima
plenitud en el desplegament
harm6nici en els contrastos
de dinamiques que contenen
aquestes dues parritures del
període rom~ntic. També
mencionañem la fascinant
atmosfera sonora de Luxfulgebit, estrenadaper l’Offeóen
el seu darrer concert de Sant
Esteve, i que ens va endinsar
ambnaturalitat en l’atractiu
llenguatge musical contemporani d’aquesta composició.
La segona part del programa, dedicada integrament a
músicacatalana, constava de
Quatrecan~ons, del vilanoví

EduardToldra, del qual s’acaba de commemorarel cinquantenari de la seva mort,
adaptadesper a cor i pianoper
Jordi Dom~nech,La Sardana
de l’abril, de Lluís MariaMillet sobre un poemade Joan
Llongueres, i finalment les
dues obres de programacomú
interpretades conjuntament
ambla Polff6nicade Vilafranca, Ovos omnesde PauGasals,
i LaSardana,
eterna de Josep
Viader.Lescanqonsde Toldr/l,
molt ben harmonitzades per
Dom~nech, van fluir amb
frescor i vivesa, tot subratllant la bellesa i musicalitat
deis poemesde Gasasús, Garcés i Carnet. El mateixes pot
dir de La Sardanade FAbril,
que va cloure l’espl~ndidaactuació en solitari de l’Orfeó,
actuació que va ser aplaudida
entusiasticament pel nombrós públic assistent.
Mésde cent veus
La mcorporació
a l’escen~ide
la Polif6nica de Vilafrancava
pennetre escoltar un gran cor
de més de cent veus, interpretant sense fissures i amb
bona conjunció el colpidor
0 oos omnes, responsori que
parla del dolor, i que Casals
expressa magistralment amb
la seva música.El director de
la Polif6nica, DavidHernandez, va ser l’encarregat de
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dirigir aquesta obra, que va
conduir ambtota solvencia.
Finalment,Josep Vila va dirigir La Sardana,eterna, que és
uncantala llibertat i a la llengua catalana, i que va tancar
brillantment el concert. Davant de l’ovació general, Josep Vila va prendrela paIaula
per expressarla seva satisfacció per la vingudade l’Orfeó a
Vilaf~anca,i per la producció
conjunta, que tindra continuitat ambel concert de la Polif6nica d’aquest diumengeal
Palau de la MúsicaCatalana.
Coma bis final, Vila va anunciar que s’interpretaria El
Cantde la Senyera,l’himnede
l’Orfeó Catala escrit el 1896
per Lluís Millet sobre text de
Joan Maragall, i que d’alguna
maneraha esdevingut patrimoni i himnedel cant coral
catala en general. Tot l’auditori l’escolta dempeusi amb
emoció,i fins i tot hi participa
cantant la tornadaa indicació
del director.
Comd~iem anteriorment,
aquest diumenge, a partir
de les sis de la tarda i dins el
cicle "El Palauet convida"la
Polif6nicaactua al Palaude la
Músicaon interpretara obres
de TomasLuis de Victoria,
HenryPurcell, Edgar Tinel,
Antoni Pérez Moya, Bernat
Vivancos, Pau Casals, Josep
Viaderi Lluís Millet.

