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Article 411. Cap a final 
d’any no paren de sortir 
llistes del millor de l’any 

en llibres, cine, música, etcètera. 
Avui us porto un top ten sobre el 
millor de l’any però en l’àmbit 
científic. La revista Science ha 
confeccionat la llista dels 10 des-
cobriments d’aquest any.
 Tenim la sonda Philae que va 
aterrar al cometa 67P/ Txuriú-
mov-Guerassimenko. També un 
experiment en què a un ratolí 
vell li van transfondre sang d’un 
altre de més jove i el van rejo-
venir. I fins i tot la construcció 
d’uns robots que poden crear es-
tructures sense supervisió hu-
mana perquè es pensen que són 
tèrmits.
 Però jo em quedo amb una 
troballa que no va entrar en el 
top ten però que és molt útil per a 
la societat. Resulta que... M’esti-
mo més explicar-vos-ho després 
del millor de la meva setmana.
 Tercer lloc. The equalizer (El 
protector). Em declaro fan de la 
saga i del geni de la interpreta-

ció que és Denzel Washington. Ja 
tinc ganes que n’arribin dues en-
tregues més.
 Segon lloc. Ruz-Bárcenas (Espai 
Lliure). Una petita gran merave-
lla. L’hora que dura la funció tea-
tral va passar com un sospir. Pe-
dro Casablanc aconsegueix una 
interpretació sensacional.
 Primera posició. Black Mirror 
(TNT). L’especial de Nadal acon-
segueix traslladar-te a un altre 
món, però sense deixar de valo-
rar aquest present que ho inici-
arà tot. Increïblement ben cons-
truït i dialogat.
 Doncs el descobriment que va 
fer un grup de neuròlegs de No-
va York va ser trobar la raó que 
provoca que una persona des-
connecti i deixi d’escoltar el que 
una altra li explica.
 Normalment es pensa que 
simplement és desinterès o pas-
sotisme, però resulta que han 
descobert que tot ho decideix el 
gen ErbB4 per una sèrie de fac-
tors que té emmagatzemats i 
que el porten a desconnectar el 
cervell.
 No hi ha dubte que és un des-
cobriment que pot evitar moltes 
discussions. Ara quan li diguin a 
algú que no escolta, simplement 
ha de respondre: «Això són coses 
del gen ErbB4, jo no hi tinc res a 
veure». ¡Bon diumenge! H
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El Cor de Cambra del 
Palau triomfa a París
3Van cantar l’‘Oratori de Nadal’ de Bach amb Les Talents Lyriques

MARTA CERVERA
ENVIADA ESPECIAL. PARÍS

E
moció, molta emoció, es va 
viure ahir al cèntric Théa-
tre des Champs Élysées de 
París amb l’Oratori de Nadal 

de J. S. Bach en què el Cor de Cambra 
va participar. Era la quarta vegada 
que els integrants del cor professio-
nal del Palau de la Música Catalana 
interpretaven l’obra amb el conjunt 
barroc Les Talents Lyriques, a les or-
dres del seu director Christophe 
Rousset, que va sortir amb vestit fosc 
de vellut, corbatí i elegants vambes 
de carrer. La minigira per quatre ciu-
tats –Lausana, Pamplona, Barcelona, 
París– va culminar a la ciutat de les 
llums amb un concert en el qual el 
públic va disfrutar del profund mis-
ticisme de la música de Bach. El pú-
blic va aplaudir el conjunt, que va 

fer un bis amb l’últim moviment de 
la cantata per agrair-ho.
 Tots els intèrprets van ser ovaci-
onats però en especial els solistes: 
una sòlida Katharina Watson (sopra-
no), un delicat Damien Guillon (con-
tratenor), un inspiradíssim Julien 
Prégardien (tenor) i un robust baix, 
Matthew Brook. Tant Christophe 
Rousset, que va fundar Les Talents 
Lyriques el 1991, com Josep Vila i Ca-
sañas, director del Cor de Cambra 
des del 2011 quan va afegir aquest 
càrrec al que ja tenia al capdavant 
de l’Orfeó Català, somreien al final 
del concert. Missió complerta, pen-
sava Vila i Casañas, que no oblidarà 
fàcilment el 2014. «Ha sigut un gran 
any», reconeixia al costat de Mari-
ona Carulla, presidenta de la Fun-
dació Orfeó Català-Palau de la Mú-
sica Catalana. «Per a nosaltres és sig-
nificatiu ser aquí, on fa 100 anys va 
actuar l’Orfeó Català», va afegir. En 
aquell concert eren presents a la sala 
compositors com ara Claude Debus-
sy i Maurice Ravel, va recordar Vila i 
Casañas, a qui avui l’espera un con-
cert amb l’Orfeó Català a Tàrrega.  
No para.

RECONEIXEMENT / El reconeixement 
internacional del Cor de Cambra és 
un dels objectius prioritaris per als 
responsables de la Fundació Orfeó 
Català- Palau de la Música Catalana i 
aquest any 2014 ha estat clau per de-
mostrar que tenen capacitat per 
aconseguir-ho. Al marge d’haver ac-
tuat aquest hivern amb Les Talents 
Lyriques, abans també van partici-
par amb Les Musiciens du Louvre, di-
rigits per Mark Minkowski, en una 
gira europea amb Orfeu i Eurídice de 
Gluck.
 «No només és important que 
ens truquin una vegada sinó que 
vulguin repetir amb nosaltres», 
va destacar Oller, que va avançar 
una nova gira amb la formació de 
Minkowski el 2016. En aquesta, el 
Cor de Cambra hi interpretarà el 
Rèquiem i la Missa en Do menor de Mo-
zart a vuit ciutats de França, Alema-
nya, Polònia i Espanya. L’any que 
ve, a més a més del concert ja anun-
ciat al mes d’abril a Londres amb la 
London Philarmonic, al qual també 
se sumarà l’Orfeó Català, el Cor de 
Cambra oferirà el concert inaugu-
ral del Musikfest de Bremen i una 
gira amb l’Ensemble Matheus. El 
Cor de Cambra, així com altres for-
macions amb seu al Palau de la Mú-
sica com és el cas de l’Orfeó Català, 
han comptat fins ara amb el suport 
de l’Institut Ramon Llull per a la se-
va projecció internacional, que es-
peren seguir ampliant en el futur. 
Ahir el Cor de Cambra va plantar a 
París una pica important. H 
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33 El Cor de Cambra i Les Talents Lyriques, en la seva actuació a París.

VINCENT PONTET

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

540000

89794

Diario

446 CM² - 42%

7596 €

76

España

21 Diciembre, 2014

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA


