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Händel dóna tot
el protagonisme
al Cor de Cambra
del Palau
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Händel: ‘Israel in Egypt’
PALAU DE LA MÚSICA 14 DE FEBRER

l 1990 naixia, impulsat per
Jordi Casas, un cor que tenia com a objectiu esdevenir un grup vocal versàtil,
capaç d’abordar un ampli
espectre estilístic amb la màxima exigència i qualitat i omplir la incomprensible mancança al país (més enllà del
cas específic del Liceu) d’un cor professional. El Cor de Cambra del Palau
de la Música ha tancat ara les celebracions del 25è aniversari de la mà del
seu titular des del 2011, Josep Vila i Casañas, a l’espera de qui serà, a partir de
la temporada vinent, el tercer director
en cinc lustres, Simon Halsey.
Una efemèride així bé mereixia
una obra ambiciosa on el cor fos el
protagonista absolut, requisits que
reuneix amb escreix Israel in Egypt
de Händel, un oratori atípic entre
l’extens (i a casa nostra ben oblidat)
catàleg en el gènere del compositor
angloalemany. Llàstima que la supressió –cert, habitual– de la primera part, The lamentation of the Israelites for the death of Joseph, trunqués
l’estructura tripartida, amb un cant
de deploració i un d’exultació emmarcant una part narrativa.
Fos com fos, el Cor de Cambra del
Palau va tenir moltes oportunitats
per mostrar la seva qualitat, sonant
amb precisió i homogeneïtat i arribant sense defallir fins al final, mentre que les breus parts per a solistes
van estar cobertes amb solvència per
cantaires del mateix grup. L’acompanyament de Vespres d’Arnadí, el conjunt instrumental creat per Dani Espasa, es va integrar sense problemes
en una versió ben mesurada, on tot
sonava al seu lloc, però a la qual va faltar més tensió. Això va ser més evident en un en excés plàcid Exodus,
amb un discurs truncat per llargues
pauses entre números. L’adrenalina
va pujar a Moses’ song (amb alguns
números retallats) fins a arribar a una
conclusió adequadament majestuosa. En acabar, l’abraçada entre Vila i
Casas va ser un moment emotiu al
mateix temps que el símbol del final
d’una era.e
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01. Spike Lee i dos actors de Chi-raq, Nick Cannon i John Cusack. GETTY 0

La ‘Lisístrata’ h
Spike Lee sorprèn

‘Genius’, sobre Thomas Wolfe i el seu editor
XAVI SERRA
ENVIAT ESPECIAL
BERLÍN

Escrita per Aristòfanes el 411 abans
de Crist, Lisístrata ja ha generat
adaptacions tan curioses com el còmic homoeròtic de Ralf König, que
va portar al cinema Francesc Bellmunt. Però la palma se l’endú Spike
Lee, que a Chi-raq –fusió de Chicago i l’Iraq en argot raper– situa
l’obra en la ciutat amb més assassinats dels Estats Units, on la guerra
entre dues bandes rivals (els Troians i els Espartans) està tacant de
sang innocent els carrers. Per forçar
la pau, les dones dels dos bàndols
organitzen i fan una vaga de sexe
que porta els seus homes al límit.
Chi-raq és una adaptació molt
personal i alhora fidel a l’original.
No només conserva l’argument de
Lisístrata, també el cor –resumit en
la figura de Samuel L. Jackson– i el
nom grec dels personatges. Però
Spike Lee aconsegueix que tots
aquests elements encaixin de manera natural en el context de la cultura
negra, i fins i tot els seus diàlegs en
vers tenen una musicalitat hip-hop
que sona natural. A través d’un espectacle colorista –de vegades estrident–, el director de Malcolm X trasllada un missatge diàfan sobre el cicle de violència i mort que assetja la
població dels barris perillosos de
Chicago. Als Estats Units l’han criticat per retratar la ciutat com una
zona de guerra, però ahir es va de-

fensar amb números: “53 persones
assassinades en el primer mes de
l’any. 17 només en aquesta setmana
Això, per a mi, és una zona de guerra”. El problema, esclar, no és exclusiu de Chicago. “Als Estats Units, 99
persones moren cada dia per armes
de foc. I què fa la gent per solucionar-ho? ¿Votar Donald Trump com
a president?” Lee també va subratllar que mai va demanar que es fes
un boicot als Oscars –“Si Chris Rock
vol presentar la gala, em sembla perfecte, però jo no hi aniré”– i va dedicar uns minuts de la roda de premsa a preguntar als periodistes com es
va rodar Victoria. “Un únic pla de
dues hores? No pot ser, segur que
fan trampa”, va bromejar.
Una profitosa aliança literària

Els tímids aplaudiments amb què el
públic de Berlín va rebre ahir Genius
no feien justícia al notable debut en
cinema del dramaturg anglès Michael Grandage. La pel·lícula examina de prop la relació entre
Thomas Wolfe (1900-1938) i
el seu editor, Max Perkins
(1884-1947), que també va
ser l’editor de Hemingway i Fitzgerald. Quan
la primera novel·la de
Wolfe arriba a la seva
taula, després de passar
per totes les editorials de
Nova York, és un monstre
impublicable de milers de
pàgines i una prosa tan brillant com excessiva. Perkins,
fascinat pel talent en brut de l’au-

