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Orquestra Simfònica de Pittsburgh
PALAU DE LA MÚSICA
25 d’octubre

JAVIER PÉREZ SENZ

Per dirigir Mahler es ne-
cessita tècnica i ofici, pe-
rò per emocionar el pú-
blic dirigint Mahler fa fal-
ta –a més d’un domini

complet de la partitura– fantasia i
un instint especial, capaç d’integrar
en el discurs clàssic l’esperit de la
tradició de la música popular. I ai-
xò ho fa de meravella el director
austríac Manfred Honeck, un músic
fora de sèrie que ha aconseguit in-
jectar optimisme, il·lusió i passió a
la Simfònica de Pittsburgh i, mal-
grat la crisi, elevar el llistó de qua-
litat fins a situar-la al nivell de les
big five orquestres dels Estats Units.
Estan en un gran moment artístic,
i ho van demostrar en un impactant
concert dins la temporada de Palau
100. Des dels primers compassos, la
seva versió de la Simfonia núm. 2, en
do menor, Resurreció, de Gustav
Mahler, va causar sorpresa per la
potència, el sentit dramàtic i la des-
bordant expressivitat. De fet, en els
cinc moviments que integren la mo-
numental partitura, Mahler ens
parla del sentit de la vida i de la
mort, de l’esperança en una vida
eterna. No dóna treva als músics,
perquè per recrear passions i angoi-
xes desplega recursos sorprenents i
una nodrida plantilla que Honeck
utilitza amb claredat. La seva lectu-
ra, sense caigudes de tensió i amb
poderosos contrastos –llàstima que
el Palau queda petit per a uns efec-
tius tan colossals–, va permetre sen-
tir meravellosos detalls de l’escrip-
tura orquestral i coral. La contralt
Gerhild Romberger va emocionar
en les seves commovedores inter-
vencions, la soprano Laura Clay-
comb va estar correcta, i cal ressal-
tar la notable actuació, amb subtils
accents i força expressiva, de l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana.e

Crítica

El Palau va quedar petit. ANTONI BOFILL
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Honeck i la
Simfònica de

Pittsburgh fan un
Mahler impactant
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Descobrir Conxita Badia, mestra i musa

El documental Conxita Badia no
existeix, dirigit per Eulàlia Domè-
nech, la besnéta de la soprano, és
un retrat humà i artístic d’una de
les grans oblidades de la música.
S’estrena avui al festival In-Edit.

S.M.

BARCELONA. Eulàlia Domènech, la
directora de Conxita Badia no exis-
teix, ha arribat a enyorar algú que no
va conèixer: “Quan feia el documen-
tal somiava amb la meva besàvia. He
descobert un ésser extraordinari,
molt humà, que quan era a l’Argen-
tina no va dubtar a acollir refugiats
a casa seva o que quan va tornar a
Barcelona feia classes sense esperar
res a canvi”, explica. El documental
s’estrena avui en la desena edició
del Beefeater In-Edit, el festival de
documental musical de Barcelona.
Domènech espera que el documen-
tal tingui un llarg recorregut i faci
força soroll. Vol que serveixi perquè
la memòria de la seva besàvia no
s’esborri i surti d’un cercle reduït, el
dels melòmans experts en música
clàssica. De moment, després de
l’In-Edit anirà al Palau de la Música
i es veurà pel Canal 33.

Casals componia per a ella
Badia (1897-1975) no va ser una so-
prano qualsevol. Fascinava tothom
que l’escoltava. Domènech ho ha
pogut comprovar llegint les cartes
que li adreçaven grans compositors
com Pau Casals. “Tot ho he escrit
pensant en tu. Tot et pertany”, es-
criu el gran violoncel·lista català. El
poeta i polític Ventura Gassol li es-

criu des de la presó que enyora la se-
va veu. El tenor Francesc Viñas es
pregunta si els àngels cantaran amb
tanta perfecció. “Volia entendre
què tenia que fascinés tant”, reflexi-
ona Domènech. Després del docu-
mental, la cineasta ha arribat a la
conclusió que les seves aparicions
eren màgiques: “Quan cantava des-
apareixia la dona i es convertia en
música”, assegura.

Malgrat el seu gran èxit en tea-
tres de tot el món i una crítica que
sempre la lloava, Domènech està
convençuda que la seva besàvia es-
tava als antípodes de ser una diva.
“La meva mare em va explicar que
un dia va sortir amb enagües. Era
molt espontània i un xic despistada,
vivia en un altre món”, explica. Ba-
dia, com molts altres artistes, va ha-

ver d’emprendre el camí de l’exi-
li quan va esclatar la Guerra Civil.
Va triomfar als escenaris argen-
tins. “El que més m’ha entristit
quan he fet el documental és
prendre consciència de tot el que
teníem i del que podríem tenir
ara si no hi hagués hagut un tren-
cament que ha durat més de 40
anys”, reflexiona Domènech.

Al llarg del documental la ci-
neasta entrevista persones que
van conèixer i admirar Conxita
Badia: Montserrat Caballé, que
va ser alumna de la soprano; l’his-
toriador recentment desapare-
gut Josep Maria Ainaud de La-
sarte; la filla del compositor Edu-
ard Toldrà, Narcisa Toldrà, i una
de les filles de la mateixa Conxi-
ta, Mariona Agustí.e

Conxita Badia va fascinar músics i poetes i va ser la mestra de Montserrat Caballé.

Un documental retrata la vida i obra de la soprano que va inspirar Pau Casals

Casals
“Tot ho
he escrit
pensant en
tu. Tot et
pertany”,
diu a Badia

Xiomara Reyes dóna ales a un ABT sense emoció

i espectacular. Els ballarins van fer
gala de la gran tècnica de la compa-
nyia, sobretot les noies, amb equi-
libris ferms, grand jettés de més de
180 graus i rapidesa de peus, mentre
els nois demostraven de què són ca-
paços a l’escena gitana del segon ac-
te amb grans salts i ràpides piruetes.

Amb tot, la funció de l’estrena no
va acabar de rutllar. Tot i la tècnica
perfecta, els ballarins no van trans-
metre emoció i en algun moment la

lentitud del tempo marcat per
Ormsby Wilkins, director musi-
cal de l’ABT, va fer desequilibrar
els protagonistes. Cory Stearns
no semblava còmode en el seu
Basilio, li va fallar la força en la
segona pujada amb una mà de Xi-
omara Reyes i alguna entreban-
cada li va restar esplendor en mo-
ments que haurien d’haver estat
de gran lluïment.

Tot i els peròs, Xiomara Reyes
va ser la Kitri perfecta. La cuba-
na –estrella de l’ABT des de fa deu
anys i parella habitual d’Ángel
Corella– va debutar en el paper
quan tenia 15 anys i ara, als 39, el
domina fins a l’últim detall, li dó-
na les altes dosis de simpatia,
energia, caràcter, efervescència i
agilitat que requereix. Reyes, amb
una tècnica mil·limètrica i segu-
ra, deixa l’espectador bocabadat,
sobretot en els 32 fouettés finals,
en què no només va combinar les
voltes simples amb les dobles, si-
nó que a cada doble hi va afegir la
dificultat d’anar obrint i tancant
el vano mentre girava. Bravo!e

La cubana Xiomara Reyes, que fa 11 anys que és a
l’American Ballet, va interpretar una gran Kitri. A. BOFILL

DANSA

‘Don Quixot’
GRAN TEATRE DEL LICEU
24 d’octubre

MARTA PORTER

Anunciat als quatre vents,
dimecres es presentava
al Liceu l’American Ba-
llet Theatre (ABT), en la
seva primera visita al co-

liseu barceloní, i ho feia amb Don
Quixot, a partir de la recuperació de
la coreografia original del segle XIX
de Marius Petipa. L’obra conserva
l’estructura clàssica dels grans ba-
llets russos, amb un primer acte en
què les danses populars serveixen
de presentació dels personatges
–Don Quixot apareix com a secun-
dari en aquesta història d’amor en-
tre Kitri i Basilio–, un segon acte de
tall romàntic amb nit boirosa i cos
de ball de tutús i un tercer de festiu
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Desajustos
La lentitud
del tempo
musical va
desequilibrar
els ballarins
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