bum d’aquest estil llatí. Però
Aquesta trobada entre sons cu alhora sorprendre el públic amb
FRECUENCIA:
Diario dosis de jazz i ritmes lla
Songs for Maura és també unPAÍS:
tre España
bans i brasilers és poc comuna
en bones
ball dedicat al Brasil i que estàPÁGINAS:
en el36món de la música i ésO.J.D.:
que tot
i tins. Perquè, tal com diu D’Rive
141874
registrat conjuntament ambTARIFA:
una 5320
que són
músiques properes
i qua ra,“eljazzfuncionaambtot,ésun
€
E.G.M.: 683000
de les formacions més sòlides i si podríem dir que “cosines ger comodí. és el que dóna alegria a la
CM² - 19%
valorades de l’escena musicalÁREA:
ac 215manes”,
no van gaire SECCIÓN:
lligades. CULTURA
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Celestial i terrenal
CorJove de l’OrfeóCatalà
Intèrprets: Ensemble Méridien
(Elisabeth Bataller, concertino);
Esteva Navona
Lloc i data: Palau de la Música
(19/VII)
JORGE DE PERSIA

En les dues últimes temporades,
el Palau, L’Auditori i algunes al
tres entitats van mostrar la seva
decisió de desenvolupar un pro
jecte Bach, inspirats tant per l’ab
sència d’aquestes músiques a
Barcelona, com pel Bach Zum
Mitzingen, un programa modest
però actiu.
Feliçment els cors de l’Orfeó
Català es van fer ressò i van co
mençar a treballar sobre l’obra

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

delgranBach.Ienaquestfinalde
temporadaensarribalaproposta
del Cor Jove amb el Magnificat
BWV 243, pocs dies abans del co
mençament del Bachcelona.
La música de Bach és un exer
cici imprescindible en cos i espe
rit, formativa en els dos sentits. I
el Cor Jove ha donat una mostra
de la seva capacitat i d’haver de
dicat hores de feina a aquest
Magnificat que va culminar el
seu concert en el Palau de la
Música Catalana. En primer lloc
perquè se sentia compacte, ho
mogeni, clar en articulació i dic
ció i en profunditat de plans, amb
gran alegria en les sopranos i bon
contrapès i musicalitat en les al
tres veus. El va acompanyar un
bon conjunt instrumental que no
es prodiga gaire a la seva terra,
l’EnsembleMéridien,formatper

uns vintiquatre instrumentis
tes de qualitat, conjunt que pot
afrontar el concerto grosso (en
aquestprogramavanferunHän
del opus 6 número 7 d’excel∙lent
factura) i les primeres manifes
tacions preclàssiques amb ca
tegoria. Va mostrar musicalitat
i una grata homogeneïtat de so
a la corda, ben avalada per les
fustes amb bones intervencions
solistes.
L’interessant, a més del Mag
nificat, va ser la participació de
membres del cor com a solistes,
amb molt bon resultat –alguns
serien bons bachians–, que cal
esmentar: les sopranos Irene
Mas, Elionor Martínez, Neus
GarcíaiNúriaPena,contraltsJu
dith Almunia i Laia Donoso, el
contratenor Adrià Martínez;
Martí Doñate i Ferran Mitjans,
tenors, i Ferran Albrich, baix.
Elmèritenladirecciód’Esteve
Nabonanovasermenor:elresul
tat va ser significatiu.c

