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C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA

25 anys!
LiederCamera
Direcció: Elisenda Carrasco
Lloc i data: L’Auditori (16/V/15)

CordeCambradelPalau
Direcció: Jordi Casas
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (17/V/2015)
JORGE DE PERSIA

D

finalistes dels premis FAD 2015 d’arquitectura

ència
crisi

Barcelona
del premi

eciem en l’arquitectura
que aparenta, sinó que
i en el seu usuari, a me
la va habitant, una sen
benestar. A primera vis
rojectes seleccionats po
mblar senzills, però tots
una resposta rica a les
ats del programa i a la
e diners”.
emis FAD 2015 –al jurat
han format també, al cos
pez Cotelo, Ignasi Bonet,
Costa, Mariana Pestana,
Rivera i Gabriel Valeri, es

.

complementen amb els de ciutat i
paisatge –dos finalistes: un mer
cat a Funchal de Paulo David; un
accés al centre històric de Vitòria,
de Tabuenca & Leache– i els d’in
tervencions efímeres –tres fina
listes: Les llàgrimes de Santa Eu
làlia, de Benedito/Sanz, en el
Muhba de Barcelona, i dos mun
tatges del Museu Marítim, que
són el seu Sistema expositiu, de
Lleida/Puigjaner/López/Char
neco, i el muntatge de Gyotaku,
d’Arbreda/Lay–.
Menció a part mereix la selec
ció, efectuada per Oliver Thill,
Andrés Jaque i Ethel Baraona,
dels FAD Internacional 2015, que
destaquen l’obra de professionals
espanyols a l’estranger. Desta
quen, en aquesta llista, la Filhar
mònica Szczecin a la ciutat polo
nesa homònima, de Barozzi/Vei
ga, recent premi Mies van der
Rohe; el pavelló Gösta del Museu
Serlachius a Mäntä Vippula de
Finlàndia, obra de Mx_Si; el pont
Gösta, a la mateixa localitat i dels
mateixos autors; la Maison Buq,
de Sabaté/Buquet a Saint Victor
L’Abbaye (França), la Biblioteca
Katiou, de Faus, a Uagadugú
(Burkina Faso); l’Ajuntament de
Forde (Noruega) de Wäge/Mes
tres; i els habitatges a IvrySud
Seine (França) d’Archikubik.
Tots aquests premis FAD, amb
els de pensament i crítica, es con
cediran el 2 de juliol al Disseny
Hub Barcelona.c

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Celebrar. Si comencem per les
persones –que solen ser el més
important–, el retrobament de
Jordi Casas amb el Cor de Cam
bra del Palau, que va crear el
1990 i va dirigir fins al 2011.
Emotiuifructíferaquestconcert
per al qual Casas va proposar
una atractiva sèrie de madrigals
de Monteverdi. Un compositor
essencial que no es pot defugir
enlaidentitatd’uncor,comtam
poc no ho poden ser Victoria o
Bach, i que tot i això reapareixen
molt lentament. I a més –al mar
ge del purisme que exigeix dir
que aquest repertori està pensat
per a un cor més petit (tampoc
Bach no va pensar les obres per
alpiano)–,veiemqueMontever
di li va molt bé al Cor de Cambra.
I el seu treball va disposar de co
lor, de bon exercici de contras
tos, tensió dramàtica, homoge
neïtat, bona resposta en els ma
drigalsteatrals,ifinsitotdemolt
bon resultat en els solistes en es
til i tècnica. Enhorabona a tots
perquè no va sonar com un cos
monocrom sinó com un bosc on
es veien la llum i els matisos. Per
què no disposar d’un grup petit
de madrigalistes? La bona alter
nança instrumental la va aportar
amb sensibilitat el grup de solis
tes liderat per Corrado Bolsi.
ElCordeCambracomençaai
xí el seu 25è aniversari, i el dia
anterior el Lieder Camera, que
dirigeix Elisenda Carrasco, tam
bé va celebrar els 25 a L’Audito
ri. El va crear Josep Vila i Casa
ñas, director de l’Orfeó i prolífic
compositor. D’ell es va estrenar
Sanctus Missae amb doble cor,
escrita amb notable ofici, amb
actualitat en la gestió del llen
guatge, amb trets modals, rique
sa en passatges de multiplicitat
de veus, encara que no vaig arri
bar a entendre el mecanisme del
doble cor. Enhorabona. I també
pel treball en profunditat d’un
cor que amb l’OBC va mostrant
sensibilitat i fortalesa.c

