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Química amb Barenboim
CRÒNICA L’Orfeó Català i la Staatskapelle s’acoblen amb Verdi

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

D
ia gran per a l’Orfeó Cata-
là i el Cor de Cambra del 
Palau de la Musica. Les for-
macions de la casa dels 

cants van ser dirigides, dimarts a la 
nit, per primera vegada per Daniel 
Barenboim i la seva actuació conjun-
ta amb la prestigiosa Staatskapelle 
de Berlín interpretant les Quatre pe-
ces sacres de Verdi es va saldar amb un 
gran èxit. El públic va aplaudir al fi-
nal més de 10 minuts els partici-
pants de la vibrant vetllada, inclo-
ent-hi també Josep Vila, que va ser 
calorosament homenatjat després 
de l’anunci de la seva substitució, a 
finals de la temporada vinent, pel 
britànic Simon Halsey.
 El mestre argentino-israelià ha 
passat com un cicló pel recinte mo-
dernista en les dues gales d’obertura 
del curs 2015-2016. Després d’en-
lluernar dilluns amb un programa 
de gran profunditat, amb obres de 
Wagner i Elgar, en la segona vetllada 
va entrar en sintonia amb l’univers 
de Verdi. Va ser sorprenent la prime-
ra part amb les obertures de les òpe-
res I vespre siciliani, La forza del destino 

i els intimistes preludis del primer i 
tercer acte de La traviata. L’orquestra 
va exhibir totes les seves qualitats: 
homogeneïtat sonora, transparèn-
cia i lirisme.

UNA SUPERBA ORQUESTRA / Un Barenbo-
im enèrgic, segur i extravertit va di-
rigir amb precisió, no exempta 
d’efectisme, una superba orquestra. 

Van brillar totes les seves seccions, 
especialment la de corda, i van des-
tacar algunes notables intervenci-
ons com una de la solista de flauta. 
Però la sorpresa va arribar amb la bo-
na química aconseguida amb les co-
rals, a les quals el mestre havia elogi-
at després dels assajos per la seva 
professionalitat i rigor. L’encaix 
amb la formació berlinesa va ser 

molt notable a l’abordar les belles 
peces sacres, que figuren entre els 
treballs tardans del compositor.
 Els motivats cantaires es van en-
frontar a l’Ave Maria, nascuda com 
una peça d’harmonització de l’esca-
la enigmàtica, amb semitons en els 
extrems i tons sencers en el bloc cen-
tral molt ben resolts. L’obra va po-
sar a prova les corals, tot i que l’exi-
gència va créixer amb l’Stabat mater, 
amb un ben assimilat regust operís-
tic. Els Laudi alla Vergine Maria, per a 
quatre veus femenines, que utilit-
zen l’últim cant del Paradiso de Dan-
te, van ser superats amb èxit.
 Però on més van brillar els cors 
i la formació orquestral va ser amb 
el Te Deum. L’obra compta amb un 
breu solo final que va permetre el 
fugaç lluïment de la soprano Anna 
Campmany. Recolliment i passat-
ges rutilants s’uneixen en aquesta 
aclamada creació que va posar dret 
el públic del cicle Palau 100 Constel-
lació. 
 L’avançada inauguració de la 
temporada no ha pogut començar 
millor. I no importa si Barenboim re-
peteix com a convidat estel·lar el ju-
liol vinent. Serà molt ben rebut. H

33 Daniel Barenboim dirigeix, dimarts, l’Orfeó Català, el Cor de Cambra i la Staatskapelle de Berlín.

ANTONI BOFILL

La interpretació de 
les peces sacres de 
l’autor a càrrec de les 
corals i l’orquestra va 
entusiasmar el Palau

Petit Format 
presenta 
l’edició més 
generosa

NANDO CRUZ
BARCELONA

Entre tants macrofestivals ur-
bans, recitals de luxe i cites dis-
perses per les comarques, existeix 
i resisteix des de fa 13 anys el fes-
tival Petit Format. Se celebra ca-
da estiu als Jardins de Can Sumar-
ro de l’Hospitalet de Llobregat i 
entre avui i diumenge presenta 
el seu cartell més generós. No hi 
ha, com en anys anteriors, artis-
tes internacionals, però per pri-
mera vegada sumarà una dotze-
na d’actuacions. Totes elles, per 
cert, d’entrada gratuïta.
 En la jornada pròleg d’avui hi 
coincideixen Bremen, Pacosan i 
Micro-Zénit, el projecte d’Enric 
Montefusco de Standstill. Demà, 
a més d’Amatria, compartiran es-
cenari Fernando Alfaro i La Bien 
Querida, autors de dos dels can-
çoners més inspirats dels últims 
mesos: Premeditación, nocturnidad 
y alevosía i Saint-Malo. Dissabte pre-
dominaran les veus mediterràni-
es, ja que hi actuaran el mallor-
quí Joan Miquel Oliver i el valen-

Julio Bustamante, 
Joan Miquel Oliver, 
Fernando Alfaro i La 
Bien Querida actuen 
gratis a l’Hospitalet

CICLE A L’AIRE LLIURE

cià Julio Bustamante, a més a més 
del grup barceloní Neleonard. I 
diumenge hi haurà una sessió 
matinal amb Ferran Palau, Gú-
dar i Zelig.
 Amb les temperatures que s’es-
tan registrant aquests dies, no to-
tes les propostes musicals vénen 
de gust de la mateixa manera. No 
obstant, el festival Petit Format té 
una gran carta a favor seu. Els Jar-
dins de Can Sumarro, al centre de 
l’Hospitalet, són un refugi ideal 
per disfrutar de la música en un 
entorn relaxat, còmode, recollit, a 
l’aire lliure i sense cap pressa. Res-
guardat de l’onada de calor i fins i 
tot del bullici de la ciutat. H

L’acció comença amb una pluja de 
lletres digitals, a la qual seguiran 
imatges d’una forta càrrega poèti-
ca i emotiva que traslladaran el pú-
blic a paisatges inquietants i sor-
prenents. 

Multidisciplinària

També multidisciplinària és Fu-
ga, la proposta de la companyia 
mallorquina Res de Res, que tor-
na al Grec (el 2013 hi va presentar 
l’aplaudida Remor, que esdevenia 
en una cel·la). El col·lectiu torna a 
reflexionar sobre els límits, aques-
ta vegada mentals, ja siguin impo-
sats o voluntaris. L’espectacle, que 
es programa fins a l’11 de juliol al 
Mercat de les Flors, reivindica, a 
través d’una fusió de dansa, teatre 
i circ, la valentia per llançar-se a la 
recerca d’un mateix i aconseguir, 
d’aquesta manera, la llibertat. H
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ció i la malaltia, i la conversió dels 
valors. La radical transformació de 
l’actriu va acompanyada de les dis-
torsions de la música, composta 
per Carles Puértolas, i d’una esce-
nografia canviant que passa del 
blanc a una borratxera de colors. 
 Artaud va escriure a El teatre i 
el seu doble (que va inspirar La pes-
ta, d’Albert Camus) que el teatre, 
«com la pesta, impulsa els homes 
a veure’s tal com són, elimina les 
màscares i fa veure la debilitat, la 
baixesa, la hipocresia, revelant la 
seva fosca potència». L’essència de 
la vida és cruel, va sentenciar el tur-
mentat creador, que va patir tota 
la seva vida els severs efectes d’una 
meningitis soferta en la infància. 
 Per Coca, a l’autor li interessava 
«traspassar els límits, anar sempre 
més enllà, provocant mirades  pro-
fundes, depuratives, en el públic». 
Es va alçar contra el teatre quoti-
dià narratiu i simplista, i va defen-
sar el seu valor primigeni, catàrtic, 
pertorbador i reflexiu –«ha de ser-
vir perquè l’home reflexioni sobre 
la seva immundícia», deia. 
 Artaud també va dir que les acci-
ons s’havien d’«anteposar a les pa-
raules alliberant l’inconscient en 
contra de la raó i la lògica». El mun-
tatge dóna aquest valor a les acci-
ons i Bové s’hi deixa la pell davant 
una platea que, avança el director, 
acaba sacsejada, gelada, emmudi-
da. El teatre de la crueltat –«del ri-
gor», matisa Coca– s’ha instal·lat a 
l’Akadèmia. H
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