
40 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 28 MAIG 2013

Bravo,
CorJove!

CRÍT ICA D’ÒPERA

Dido and Aeneas

Intèrprets: Cor Jove de l’Orfeó
Català-Ars Musicae
Director musical: Esteve Nabona
Director d’escena: Marc Rosich
Lloc i data: Petit Palau
(26/V/2013)

JAUME RADIGALES

Dido and Aeneas és l’òpera que
Henry Purcell va destinar a un in-
ternat de noies a Chelsea i, mal-
grat el seu petit format, no és una
obra fàcil. Esteve Nabona ha dut
la nau a bon port gràcies a una
concepció dramàtica i narrativa i
a una pulcritudmusical que va sa-
ber transmetre al conjunt instru-
mental Ars Musicae. Alguna va-
cil·lació en l’afinació de la corda
no va impedir gaudir de les subti-
leses i les sinuositats de la partitu-
ra, gràcies al bon ofici de
Nabona. La mateixa pulcritud, a
la qual cal afegir-hi l’entusiasme,
de la quarantena de cantaires del
Cor Jove de l’Orfeó Català, impe-
cable en el cant col·lectiu i molt
solvent en les parts destinades a
solistes.
Excel·lent Dido d’Elisenda Ar-

quimbau, hieràtica en escena, ele-
gant en el cant i expressiva en in-
tencions i resultats; complidor
l’Eneas d’Esteve Gascon i amb
les suficients i mesurades dosis
d’histrionisme la bruixa de Jordi
Domènech, de cant expansiu i ge-
nerós en volum.
El muntatge de Marc Rosich,

senzill però amb bones idees, va
narrar excel·lentment la història
procedent de l’Eneida, amb l’afe-
git d’un pròleg –a partir de frag-
ments d’altres obres de Purcell–
que donava pas a l’acció dramàti-
ca pròpiament dita. Reeixitmovi-
ment de cantaires i bona caracte-
rització de personatges van aju-
dar a l’èxit d’una proposta ben
acollida per un públic que pràcti-
cament omplia un Petit Palau ap-
te per aquest tipus de propostes,
però que hauria de vetllar permi-
nimitzar el soroll de la refrigera-
ció, aliena a la calidesa de lamúsi-
ca purcelliana.c

Sabata fotografiat al Palau de la Música, on actua avui (20.30 h)
MARC ARIAS

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

F a una dècada que va
per aquestes Europes
de Déu convertint-se
en un contratenor de
solvència i personali-

tat contrastada, mentre per
aquest cantó de món continuà-
vem admirant les beutats de la
veu de Philippe Jaroussky, o
abans –del seu declivi– la d’An-
dreas Scholl. El 2009 va partici-
par aLa incoronazione di Poppea,
al Liceu, i el juliol passat es va
presentar al Teatre Lliure amb la
producció de Friburg de El gran
teatro del mundo, un muntatge
de Calixto Bieito que es va veure
al Grec 2012. Reivindicat ara pel
Palau de laMúsica, que ha col·la-
borat en el seu projecte Händel

Bad Guys sobre els antagonistes
de les òperes del Barroc (un disc
produït per Aparté que du jamés
de 6.000 còpies venudes), Xavier
Sabata (Avià, Berguedà, 1976) es
presenta avui en el cicle Palau
100 com a protagonista absolut
del seu propi xou.
En aquest únic concert a Cata-

lunya amb el que es presenta el
disc a Espanya, Sabata –que ha
col·laborat amb els principals di-
rectors de lamúsica antiga, i aquí
parlem de William Christie, Re-

né Jacobs, Fabio Biondi, Alan
Curtis o Andrea Marcon– canta-
rà des deVo’ dar pace, deTamer-
lano; Nella terra, in ciel, de Fara-
mondo; Bel labbro, d’Ottone; Do-
ver, giustizia, amor, d’Ariodante;
Domerò la tua fierezza, de Giulio
Cesare, a Serenatevi oh luci belle,
de Teseu.
“Els bad guys (paios dolents)

de Händel són els antiherois que
ajuden a comprendre la funció
de l’heroi en cada òpera –explica
unexultant i assertiu Sabata–, en-
cara que no tots són tan dolents
com sembla, perquè dubten, pa-
teixen... però prenen decisions
equivocades”. És interessant, as-
senyala el contratenor català, la
forma en què a nivell compositiu
tractava Händel els personatges
virtuosos (per als quals escrivia a
compassos de quatre temps)
mentre que en la majoria de per-
sonatgesperversos compon a ter-
cets, cosa que li dónaun desequi-
libri constant que reflecteix la se-
va complexitat psicològica.
Ningú com un tros d’home

amb veu de contratenor diabòli-
ca perdonar vida a aquests perso-
natges tèrbols o turmentats. “Hi
ha fins i tot un parell de papers
en aquest repertori escrits per a
contralt –explica Sabata–, però
coma intèrpret de lamúsica anti-
ga em sento poc acomplexat pels
criteris historicistes: els respec-
to, però la tècnica no és l’objectiu
sinó el mitjà”.
“Hi ha una visió del contrate-

nor com d’un ésser androgin
amb una veu angelical –assegu-
ra–. La meva és una cosa molt
personal, amb un color fosc... pe-
rò no en va Händel va escriure
aquests papers d’aquesta mane-
ra. Si cal transcendir la tècnica,

també cal transcendir la bellesa:
no és necessari que tot sigui tan
bonic. Això ho vaig aprendre de
Christie. ‘Has de renunciar a la
bellesa de la teva veu’, em va dir.
Christie es un gran home de tea-
tre que m’ha marcat molt”.
Format com a actor a l’Institut

del Teatre, Sabata confessa que
interpreta els concerts dememò-
ria –“la partitura em molesta
molt”– i que viu els projectes
com un fet artístic. “M’interessa
la teatralitat en el cas que tot nei-
xi de la mateixa energia; és a dir,
no utilitzant uns decorats perquè
sónbonics. Si es crea una obra to-
tal, em sembla bé. Händel Bad
Guys, així com els projectes que
vindran, té un punt de partida
teatral, però m’interessa que la

música pugui brillar”. I segueix:
“Vinc del món del pop, m’agrada
la proximitat i fragilitat d’alguns
intèrprets del pop, comaraAnto-
ny and the Johnsons. I dins del
meu mónm’agrada acostar-me a
aquesta vulnerabilitat”.
La seva carrera amb prou fei-

nes ha inclòs escenaris espa-
nyols. El fet que el seu mànager
sigui austríac fa que treballi so-
bretot a França i Alemanya. “Pe-
rò ara ens està arribant aquí el
boomde lamúsica antiga–adver-
teix el cantant–; hi ha una genera-
ció amb credibilitat vocal, amb
tècnica. La paleta de colors s’ha
obert i no tots els contratenors
fem els mateix, la qual cosa vol
dir que podem conviure en un
mateix escenari”.c

“Hi ha una visió del
contratenor com d’un
ésser androgin de veu
angelical; la meva és
un xic més personal”
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SI NO VÉNS, NO HAS VIST RES

El Palau reivindica el cantant català, que
interpreta avui els ‘dolents’ deHändel

XavierSabata,
elcontratenor
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