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CLASSICA

Una nit a Paris amb l"Oratori de Nadal’ de Bach
E1 Cot de Cambra
del Palaude la Mflsica acompanya
Les Talens Lyriquesal Thdhtredes Champs
Elysdes
Crbnica

1Cor de Cambra del Palau de la Mflsica, redu~t a
divuit cantan, ts, va tancar ahir a Paris la gira en
qu~ ha acompanyat Les
Talens Lyriques, la formaci6 instrumental de mflsica antiga fundada
pel clavecinista Christophe Rousset, i en qu~ tamb6han participat la
soprano Katherine Watson, el contratenor Damien Guillon, el tenor
Julien Pr~gardien i elbaix Matthew
Brook. Despr~s de passar per Lausaha, Pamplona i Barcelona, tocava
posar punt final al recorregut de
l’Oratori
de Nadal de Bach al
Th~htre des ChampsElys~es, "una
sala emblem~tica", segons va recordar el director del Cor de Cambra,
Josep Vilai Casafias.All~t es va estrenar La consagraci6 de la primavera
de Stra-~nskyl’any 1913, i allot tamb6 va ser on va cantar l’Orfe6 Cata1~ ara fa cent anys davant una audi~ncia entre la qual hi havia Debussy
iRavel. Emblem~tica,sl, iahir plena
de dues mil persones discretament

E

contagiades de l’esperit nadalenc
que es vivia en el carrers parisencs
i que van aplaudir les bones prestacions del conjunt.
"Per al Cor de Cambraparticipar
en projectes al costat de formacions
corn Les Talens Lyriques 6s un estimul enorme que s’adiu molt b~
ambla vocaci6 de versatilitat
del
cor", va explicar ahir Vila una hora
abans de l’inici del concert. En
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tament el concert va fer palesa la
prefer~ncia per la velocitat del director franc~s,ja des de l’inici de la
primera cantata.
Rousset va dirigir ambm6s efici~ncia que emoci6, especialment en
la primerapart, i sense fer prou flu"/des les transicions i les entrades
dels recitatius. Tanmateix, el repte
va anar millor en el segon bloc, molt
m~s emp~tic amb Bach iamb moments especialment brillants corn el
duet de Watsoni Brook de la tercera cantata.
La internacionalitzaci6 dels cots
del Palau de la Mflsica seguirh l’any
que ve. L’Orfe6 Catalh i el Cor de
Cambraviatjaran a Londresa l’abril:
el dia 25, al RoyalFestival Hall, totes
dues formacions participaran en la
Missa glagol[tica de Le6s J~inacek,
amb la London Philarmonic Orchestra, i el dia 26 l’Orfe6 cantar~Elcant
aquesta gira, tal corn va passar ante- de les estrelles de Granadosal Cadoriorment en les col.laboracions arab gan Hall. Despr~s,a l’agost, el Corde
els Musiciens du Louvre i l’Ensem- Cambra passarh pel Musikfest de
ble Matheus,el cot s’ha atrevit arab Bremeni al novembrefarh una gira
repertori
barroc, concretament
amb l’Ensemble Matheus de Jeanambles cantates de l" Oratori de Na- Christophe Sponisi interpretant la
dal de Bach: les sis a Lausana i hO- Missa solemnis de Beethoven a Zamesquatre a la resta de ciutats. "El greb, Barcelona, Dortmundi Ais de
principal repte ha sigut la velocitat,
Proven~a. I per al mar~de12016esperqu~ Rousset ~s un amant del t~ prevista una nova gira europea
tempor~pid’, va recordar Vila. I cer- arab Les Musiciens du Louvre.~

