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Convicció

Messies(Handel).
ParticipatiudeLaCaixa

Intèrprets:OrquestradeCada-
qués,CordeCambradelPalau,
EleanorDennis,CarlosMena,
DavidButt iDavidSolar, solistes.
JoozGale, director.
Lloc idata:Palaude laMúsica, 15
i 16dedesembredel 2015.

JORGE DE PERSIA

Comcadaanyperaaquestesdates
vaarribardenoualPalauaquest ja
ritual Messies, de Handel, en el
qualparticipen,amésdel’orques-
tra i el cor professional, diversos
centenars de cantants aficionats

que formen el cor participatiu.
Una proposta que commou i sor-
prèn els qui hi vanper primer cop
com a espectadors. Perquèmolts,
molts melòmans, no han partici-
pat encarad’aquesta experiència.
En aquestes dates, a redós de

l’èxit d’això que fa 20 anys va co-
mençar La Caixa, Barcelona pre-
senta almenys uns altres quatre
Messiesqueaprofiten l’empremta
d’èxitdepúblic, encaraquebépo-
drienproposaraltresprogrameso
oratoris, i deHandel si es vol, que
n’hi ha magnífics. El cert és que
aquest èxit confirma el poder
commovedorilabellesad’aquesta
música, provada ja des de la seva
presentacióaLondresacomença-
mentsdelsanysquarantadelsegle

divuit. Èxit que va perdurar a tra-
vésdels segles ja queaquestaobra
és un himne per als anglesos. I la
seva popularitat trenca les barre-
res establertes pels nous corrents
d’interpretació de les músiques
del barroc, que fan per exemple
queBachhagi sortitde lesprogra-
macions simfòniques. I en aques-
ta ocasió feliçment aquests preju-
dicis novancomptar.
L’Orquestra de Cadaqués, amb

pràctica en repertoris del classi-
cisme, es va adaptar de bona ma-
nera a les exigències de la parti-
tura barroca, i una direcció amb
criteri integrador va treure bon
partit de les forces al seu coman-
dament. Un director jove desco-
negut aquí, Joolz Gale, va fer gala

de convicció i va portar endavant
una versió entusiasta, contun-
dent,d’ElMessies.Lasevaeficàcia
es va centrar en l’espectacularitat
dels reforços corals, en els mo-
ments en què –després d’una
oberturaenquè l’orquestravado-
nar petits senyals de fallades als

violins– els cors canten a laGlòria
del Senyord’unamanera commo-
vedoraperemoció iper lapercep-
ció d’aquests volums corals que
omplen la sala. El Cor de Cambra
va fermoltbona tasca–noexempt

dels seus problemes habituals–
peròla força,elbongest i l’exigèn-
ciadeprecisiórítmicadeldirector
moltasobrede lesveusvaestimu-
lar moments vitals i de bondat
musical, cas dels fugatos de com-
plexitat. Ienaixòvaraure l’èxitde
la sessió, en potenciar el volum
delscorsenunaversióambunrit-
me interiormolt intens.
Els solistes formidables en les

veus altes (soprano i alt) i molt bé
en temps lents tenor ibaix, encara
que poc dúctils en ornamentació
en els números agitats. L’orques-
traesvamanifestarde formaneu-
tra enornamentació i dinàmiques
encara que en musicalitat va
acompanyar bé al conjunt que va
sumar caràcter. La meva felicita-
ció als cantaires que, nous o repe-
tidors, viuen una experiència sin-
gularcantantencomunitataques-
ta obra, igual com als mestres
preparadors.!

L’Orquestrade
Cadaquésesva
adaptardebona
maneraa lesexigències
de lapartiturabarroca
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