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Descobrir Conxita Ba

Un documental retrata la vida i obra de la
El documental Conxita Badia no
existeix, dirigit per Eulàlia Domènech, 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.

El Palau va quedar petit. ANTONI BOFILL

Honeck i la
Simfònica de
Pittsburgh fan un
Mahler impactant
Crítica
Orquestra Simfònica de Pittsburgh
PALAU DE LA MÚSICA

25 d’octubre

JAVIER PÉREZ SENZ

er dirigir Mahler es necessita tècnica i ofici, però per emocionar el públic dirigint Mahler fa falta –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 això ho fa de meravella el director
austríac Manfred Honeck, un músic
fora de sèrie que ha aconseguit injectar optimisme, il·lusió i passió a
la Simfònica de Pittsburgh i, malgrat la crisi, elevar el llistó de qualitat 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 desbordant expressivitat. De fet, en els
cinc moviments que integren la monumental 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 angoixes desplega recursos sorprenents i
una nodrida plantilla que Honeck
utilitza amb claredat. La seva lectura, sense caigudes de tensió i amb
poderosos contrastos –llàstima que
el Palau queda petit per a uns efectius tan colossals–, va permetre sentir meravellosos detalls de l’escriptura orquestral i coral. La contralt
Gerhild Romberger va emocionar
en les seves commovedores intervencions, la soprano Laura Claycomb va estar correcta, i cal ressaltar 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

P

BARCELONA. Eulàlia Domènech, la

directora de Conxita Badia no existeix, ha arribat a enyorar algú que no
va conèixer: “Quan feia el documental somiava amb la meva besàvia. He
descobert un ésser extraordinari,
molt humà, que quan era a l’Argentina 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 documental 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 soprano 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”, escriu el gran violoncel·lista català. El
poeta i polític Ventura Gassol li es-

Conxita Badia va fascinar mú

criu des de la presó que enyora
va veu. El tenor Francesc Viñ
pregunta si els àngels cantaran
tanta perfecció. “Volia ente
què tenia que fascinés tant”, ref
ona Domènech. Després del d
mental, la cineasta ha arribat
conclusió que les seves aparic
eren màgiques: “Quan cantava
apareixia la dona i es convert
música”, assegura.
Malgrat el seu gran èxit en
tres de tot el món i una crítica
sempre la lloava, Domènech
convençuda que la seva besàvi
tava als antípodes de ser una
“La meva mare em va explicar
un dia va sortir amb enagües
molt espontània i un xic despis
vivia en un altre món”, explica
dia, com molts altres artistes, v
DANSA

Xiomara Reyes dóna ales a
Crítica
‘Don Quixot’
GRAN TEATRE DEL LICEU

24 d’octubre

MARTA PORTER

nunciat als quatre vents,
dimecres es presentava
al Liceu l’American Ballet Theatre (ABT), en la
seva primera visita al coliseu 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 ballets russos, amb un primer acte en
què les danses populars serveixen
de presentació dels personatges
–Don Quixot apareix com a secundari en aquesta història d’amor entre 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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ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La cubana Xiomara Reyes, que
l’American Ballet, va interpret

i espectacular. Els ballarins va
gala de la gran tècnica de la com
nyia, sobretot les noies, amb e
libris ferms, grand jettés de m
180 graus i rapidesa de peus, me
els nois demostraven de què só
paços a l’escena gitana del sego
te amb grans salts i ràpides piru
Amb tot, la funció de l’estren
va acabar de rutllar. Tot i la tèc
perfecta, els ballarins no van tr
metre emoció i en algun mome

