dir cap al final del concert, i més
d’un feia cara d’aprovació.
Rice va marcar el to amb la primera cançó, The professor & la fille danse, folk estripat que confia l’emoció a
la veu i que camina cap a un final èpic.
Funciona, perquè es va ficar la gent a
la butxaca, sobretot quan apujava la
intensitat colpejant la guitarra i ma-
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xecat un estil inimitable que ahir va
ser ovacionat i corejat pel públic.
PAÍS: España

CRISTINA CALDERER

Una còsmica Esperanza Spalding

PÁGINAS: 40
La jornada havia començat a les
18.30 h amb
els barcelonins
TARIFA:
1168 € Pribiz.
Tanmateix, el públic es va estimar
més anar ÁREA:
arribant243
a partir
de-les
set
CM²
29%
de la tarda, a temps per veure com

dinsava en el territori del jazz-funk
més lliure, i quan calia convertia el
FRECUENCIA:
Diario
baix elèctric en
un extraordinari
instrument
O.J.D.:
12978solista.
La proximitat d’escenaris permetia108000
alternar l’actuació de SpalE.G.M.:
ding amb la de Cat Power, l’àlies artístic de Chan
Marshall, que va arSECCIÓN:
CULTURA
rencar el concert amb un gran tema:

tar amb seguretat, desplegant el seu
talent i aprofitant les prestacions de
la banda que l’acompanyava. També està en gran forma Adrià Puntí,
que a l’escenari Radio 3 va anar per
feina buscant la complicitat del públic i oferint-los a canvi un rock carregat d’electricitat, pletòric, tendre
i salvatge alhora.e

Blancafort, símptoma dels problemes irresolts del patrimoni
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Antoni Ros Marbà PALAU DE LA MÚSICA
7 DE JULIOL

a recuperació de la Solemne Cantata Virgo Maria de
Manuel Blancafort, interpretada per primer cop
després de la seva estrena
el 1968, planteja, més enllà de la vàlua de la partitura, múltiples qüestions no resoltes sobre la nostra relació amb el patrimoni musical català. La defensa d’aquest patrimoni sovint ve acompanyada per una

L

severitat excessiva a l’hora de valorar-lo, retroalimentada per les
condicions no sempre òptimes de la seva interpretació, creant un bucle fatal
en un país on la cadena
creació-interpretaciópreservació-difusió presenta massa disfuncions.
A més, avui en dia l’encàrrec d’una peça tan ambiciosa com aquesta per a gran
orquestra i cor de 45 minuts
de durada seria impossible:
un quart d’hora com a molt per
fer d’aperitiu d’un concert i gràcies.
Blancafort va crear sis estampes
que retraten els moments clau de la
vida de la mare de Jesús (el Palau
no va facilitar les coses en no ofe-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ANTONI BOFILL

rir el text), amb una música que es
mou entre reminiscències gregorianes i un clar influx francès (a cavall de Ravel i Poulenc), amb tocs orientalitzants per a la fugida a
Egipte i un esclat d’espectacularitat en la conclusió de la Nativitat.
Tot i troballes suggerents, l’interès decau en
massa moments a causa
d’un discurs pla i passatges
de farciment sense rumb
clar. Una direcció més propulsiva d’Antoni Ros Marbà, a qui
tanmateix cal agrair la iniciativa,
hauria ajudat a donar-li una altra
dimensió. Tant l’OBC com l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau

(en el comiat definitiu de Josep Vila) van afrontar de cara les dificultats de la partitura, amb resultats
notables, malgrat que en ocasions
les veus quedaven superades pel
brogit orquestral, mentre que la decisió de prescindir del tenor solista,
assignant la seva part a la corda corresponent, no va convèncer.
Tampoc va convèncer el canvi del
previst inicialment Stabat Mater de
Poulenc per una Cinquena simfonia
de Txaikovski que no lligava gens
amb Blancafort. Ros Marbà i l’OBC
en van oferir una versió de mesurada
emotivitat amb un so no sempre
equilibrat. Va ser el colofó d’un concert situat com a postdata de la temporada, amb forta presència de turistes que van aplaudir amb ganes.e

