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Un pas més cap a la internaciona-
lització del Cor de Cambra del Pa-
lau. La participació de la coral pro-
fessional de la casa, juntament 
amb el potent Ensemble Matheus i 
quatre destacats solistes en aques-
ta producció de la imponent Missa 
solemnis de Beethoven, suposa un 
salt de qualitat per al grup que diri-
geix Josep Vila i Casañas. Amb el re-
cinte pràcticament ple, la produc-
ció comandada pel vehement però 
precís pols de l’innovador Jean-
Christophe Spinosi va arribar a 
bon port en l’inici d’una gira que el 
portarà a Ais de Provença (França) i 
Dortmund (Alemanya).
 La interpretació de l’última 
obra de la limitada creació religi-
osa del geni de Bonn, una de les 
més importants de la seva trajec-
tòria, va merèixer la celebració fi-
nal. Les dificultats, sobretot per al 
cor, de la recreació d’aquesta espi-
ritual, emotiva i inusual partitura, 
fan que no sigui gaire representa-
da. La de dilluns a la nit va ser la del 
seu debut en el cicle Palau 100. I 
l’encaix entre tots els elements del 
programa va arribar a un alt nivell, 
gràcies al nervi i dinamisme que 
va imprimir l’enèrgica direcció de 
Spinosi i a una de les més comple-
tes actuacions de la coral.
 
EXALTACIÓ I LIRISME / Des de l’ober-
tura amb la grandesa del Kyrie, de 
majestàtica escriptura coral, pas-
sant per l’exaltació d’un Gloria ple 
de lirisme i recolliment a la pregà-
ria Qui tollis, s’arriba als immensos 
passatges del Credo. El moviment 
més notable d’aquesta peça va per-
metre mostrar la força expressiva 
dels intèrprets a Crucifixus i a la difí-
cil Et vitam venturi seaculi del tanca-
ment. El Sanctus et Benedictus va an-
tecedir la tensa invocació al perdó i 
la pau de l’Agnus Dei, amb aires mar-
cials. La formació orquestral fran-
cesa va fusionar el seu llenguatge 
sonor amb el de la coral i el dels so-
listes, entre els quals va destacar el 
baríton austríac Florian Boesch. H

  

Emotiva 
‘Missa 
solemnis’
CRÒNICA El Cor de 
Cambra del Palau
brilla amb Beethoven

Alain Toussaint mor després 
d’un concert a Madrid
3 El prestigiós músic de Nova Orleans va patir una aturada cardíaca

EL PERIÓDICO 
MADRID 

E
l músic nord-americà Allen 
Toussaint, nom fonamen-
tal del rhythm & blues dels 
EUA i figura totèmica de 

l’escena de Nova Orleans, va morir 
dimarts a la matinada als 77 anys 
després d’haver actuat dilluns al Te-
atro Lara de Madrid. El músic va pa-
tir una aturada cardíaca poc des-
prés del concert, quan arribava a 
l’hotel. Després de ser reanimat pels 
metges del Samur que el van aten-
dre, va patir una segona parada i va 
morir a l’Hospital Fundación Ji-
ménez Díaz.
 Pianista, cantant i, sobretot, com-
positor, arranjador i productor, Tous-
saint va començar la seva carrera a 
mitjans dels 50 com a músic acom-
panyant, faceta en què va desenvo-

lupar un estil deutor de 
Fats Domino, Huey Pi-
ano Smith i Professor 
Longhair. Ja en la dèca-
da dels 70 va firmar en 
solitari discos de ven-
des mitjanes però que 
van exercir una gran 
influència entre els 
músics de la seva ciu-
tat (Life, love and faith i 
Southern nights són pot-
ser els més reconeguts). 
 Però Toussaint va desta-
car sobretot com a autor i produc-
tor d’èxits popularitzats per altres 
artistes de pes, com Otis Redding, 
Bo Diddley, Rolling Stones, The 
Who, Dr. John, Little Feat o Willie 
DeVille, entre molts altres. Im-
mortals clàssics del rhythm 

& blues i el soul com Pain in my he-
art, Fortune teller, Working on a coal-
mine, A certain girl o Lipstick traces 
(on a cigarette) porten la seva firma. 
 
L‘EFECTE KATRINA’ / Després d’uns 
anys apartat de la primera línia, el 
2006 va recuperar una inesperada 
popularitat arran de la gravació, 
juntament amb Elvis Costello, del 
disc The river in reverse, la primera 
obra musical important nascuda 
en un estudi de gravació de Nova 
Orleans després del devastador pas 
de l’huracà Katrina un any abans. La 
tragèdia havia afectat de ple Tous-
saint, que va haver d’abandonar la 
seva ciutat natal per instal·lar-se a 

Baton Rouge, primer, i a Nova 
York després. El pianista va te-

nir també un paper destacat 
a la sèrie Treme, de David Si-
mon, centrada en la comu-
nitat musical de Nova Orle-
ans els dies posteriors al Ka-

trina.
 Toussaint va actu-

ar diumenge a Bilbao 
amb tota normali-
tat. Dilluns a la nit, 
va pujar a l’escena-

ri del madrileny 
Teatro Lara  amb 
u n a  j a q u e t a 
verda brodada 
amb lluentons, 
una camisa 
rosa i les se-
ves caracterís-
tiques sandàli-

es amb mitjons 
blancs. Després 

d’uns 90 minuts 
de recital que van 

transcórrer entre el 
seu carisma desbordant 

i impecable professio-
nalitat, es va acomi-

adar amb Brickyard 
blues. Va ser el seu 

adéu definitiu a 
l’escenari. La 

seva última 
cançó. H

HAVIA FET uNA ACTuACIó Al TEATRO lARA

El pianista, de 77 
anys, va ser autor i 
productor d’èxits 
que van popularitzar 
artistes de pes
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