
EIs cors del Palau: el repte de la internacionalitzaci6

El Cor de Cambra del Palau culmina als Camps Elisis un any intens de gires per
Europa. "Treballar amb directors europeus suposa un estimul enorme", afirmen

A Paris am b Bach
Val~ria Gaillard
PARIS (ENVIADA ESPECIAL)

Un Paris festiu, arab els
carrers engalanats de
llums pampalluguejants,
va acollir ahir el concert
que tancava la gira eurc-
pea del Cor de Cambra del
Palau. Arab la Torre Eiffel
de forts, ~coberta de cap a
peus de batecs b]ancs, el
prestigiSs Th6atre des
Champs Elys6es va ser
l’escenari on va actuar,
amb el recinte ple, el cor
catal~t, una sala de la Rive
D~)ite on recordem-ho
es va estrenar ni m6s

menys que La Consagra-
556 de la primavera, de
Stravinski el maig del
:[913, poc despr6s dela se-
va inauguraci5 amb La
mer, de Debussy. Actual-
merit, la sala segueix pro-
posant una cartellera de
primerissima qualitat,
amb estrenes importants
corn ara Ar~, de Yasmina
Reza.

Dirigit per l’en6rgicaba-
tuta de Cb3"istophe Rous-
set -arab vambes, 1]a~ i
vestit de vellut blau mari-
i acompanyats per LOs Ta-
lents Lyriques, el Cor de
Cambra del PaJau va emo-

cionar el pfiblic parisenc
arab un intens i vigorSs
Oratori de Nadal, de Jo-

hann Sebastian Bach. E1
conjunt va interpretar
tma selecci6 de cantates
del gran fresc nadalenc,
concretament les canta-
tes n~tm. 1 (Dia de Na-
daO, ndm. 2 (Endem4 deNadal), n~m. 3 (Tercer

dia de Nazlal) i n~m. 
(Ep~fania). Corn a solis-
tes, van ]luir la soprano
Katherine Watson, el con-
tratenor Damien Guillon,
el tenor Julien Pr6gardien
i el baix Ma~hew Brook.
Amb aquest concert,

doncs, que integra la pl~o-
gramaci6 estable del tea-
tre parisenc, el Cot de
Cambra vocal va tancar
una gira rodona qne l’ha

El Cor del Palau
va emocionar el
pdblic parisenc
arab un visor6s
’Oratori de
Nadal’ de Bach

dut perLausana (23 de no-
vembre), Pamplona (16
de desembre) i Barcelona,
dins el cicle Palau 100 (18
de desembre).

E12014,elCorjahapro-
tagonitzat una altra gira
europea arab l’Orfeo ed
Euridice de Gluck, al cos-
tat de la formaci5 Musi-
ciens du Louvre, sotala di-
recci6 de Mark Minkowski
a Grenoble, una obra que
hart interpretat tamb6 al
Festival R~ Majeur, a l’illa
de Re, i al Mu~lkfest de
Berlin. De cara al 2015
l’Orfe5 Catal~t i el Cor de
Cambra oferiran un con-

cert al Royal Festival Hall
de Lonches, amb la Lon-
don Philarmonic Orches-
tra i Choir, sotala direcci6
deTon~As Netopfl, una cita
en qu~ interpretaran ]a
Missa Glagolitica de L6os
Mtnacek. "Ens fa especial-
ment i].lusi6 aquesta cita
perqu~ tornem a Londres
101 anys despr6s de La pri-
mera actuaci6 de l’Orfe6",
va puntualitzaz̄  ahir Joan
Oller, director del Palau.
De cara a12015 tamb6 es-
ter prevista ana altra gira
arab el director Jean-
Christophe Spinosi (Za-
greb, Palau de ]a Mfisica
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Catalmm, Dormund, Aix
en Procence), i de nou
amb Minkowski el 2016
(Paris, Dormund, Eindho-
yen, Hamburg, Gronoble,
Crackbvia, Palau de la
sica Cat alana, Valencia).

Mario~m Carulla, presi-
denta de ]a Fundaci6 Or-
fe6 Catal~t Palau de la Mfi-
sica Catalazm, va recordm"
en una trobada arab els pe-
riodistes aba~s del eon-
cert que un dels objectius
"estrat~gics" del Palau ~s
]a "int ernacionalit zaciS"
dels cors: "]~s un projecte
que vain iniciar fauns
anys i queens est~ donant
molt bons resultats." La
promoci5 inter~acional
del Cor de Cambra i de
l’Orfe5 Catal~t rop elsuport
de l’Ins~i~t Ramon Llul].

Integrat per 21 veus
(tot i que, alfir, n’eren 18),
el Cor de Cambra ~s l’finic
de caire professional dels
diversos cors que integren
l’Orfe5 Catal~t. Dirigit per
Josep V’fla i Casabas, es va
fundar el 1990 i d’alesho-
~es enQ~ ha anat assumint
cada vegada m~s cotes de

perfecciS. ’~?reballar amb
directors europeus suposa
un estimul enorme que
s’adiu molt b~ amb la voca-
ci5 de versatilitat del cor
de cambra", comentava
ahir V’fla~ E1 cor no ester es-
pecialitzat, i treballen des
de mfisica contempor~-
nia, produccions d’bpera,
mfisica de cambra, barro-
ca, i amb menys mesura
repertori del Renaixe-
ment: "En cada ocasi5 ens
adaptem als diferents es-
tfls i g~neros de la mfisica
coral i se’ns exigeLx cada
vegada registres nous."

Respecte al troball arab
Rousset ~lue va "ajudaz̄ a
obrir portes en l’actuaci5
al Theatre des Champs
Elys~es", diu Oller-, V’fla
explica quins hart estat els
reptes: "B~sicament la ve-
locitat, perqu~ Rousset ~s
un amant de]s tempos r~-
pids. Volia una gran agili-
tat t~c~fica i hem treballat
al limit." Un treball que
ahir va quedar reconegut
amb escreix per un pfiblic
agra~t que va aplaudir llar-
gament l’actuaci6. ¯
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