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Patrimoni
OBCOrfeó Català
Cor de Cambra del Palau
Obres de:Manuel Blancafort,
Txaikovski
Director:Antoni Ros Marbà
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (7/VII/2016)

JAUME RADIGALES

El bon estat de salut de l’Orques
tra Simfònica de Barcelona i Na
cional de Catalunya (OBC) es va
confirmar la nit de dijous amb
un Palau molt ple de turistes
que, amb aplaudiments agraïts
–fins i tot entremoviments, van
manifestar el seu entusiasmeda
vant de la Cinquena Simfonia de
Txaikovski.
Val a dir que la lectura d’Antoni
RosMarbà va sermolt correcta i
només se li pot retreureunexcés
d’efectisme per sobre del
discurs, una superposició de
plans sonors no sempre trans
parents, especialment en els
passatges de forte i fortissimo.
Tanmateix, el domini que té de
l’obra (que va dirigir de memò
ria) es va notar i el rendiment de
les seccions de l’orquestra va ser
francament bo.
La primera part del concert

ens va permetre conèixer la So
lemne Cantata Virgo Maria de
Manuel Blancafort, obra que des
del 1968 dormia el son dels jus
tos. Molt ben defensada per
l’Orfeó Català i el Cor de Cam
bra del Palau de la Música, la
partitura revela algunsmoments
certament interessants, però en
conjunt és un aiguabarreig sense
rumb unitari.
S’ha de reconèixer que hauria

anat molt bé poder tenir els tex
tos per anar seguint una de les
escasses obres sacres del reper
tori català del segleXX,però fins
i tot així crec que mantindríem
l’opinió que estem davant d’una
obra estilísticament erràtica.
S’agraeix, tanmateix, que s’hagi
programat, ni que sigui per rei
vindicar una mostra ambiciosa i
realment important –amb una
gran orquestra i una generosa
presència coral– del nostre pa
trimoni musical.c

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

PinkMartini va posar el seumillor repertori a l’escenari de Peralada el 30 aniversari del festival

Clàssicsperaungranclàssic

Una orquestra sempre fa
festa. I Peralada, aquest
any està de celebració
gran. 30 anys donen per

amolt iPinkMartini, l’orquestrade
Portland lideradaperThomasLau
derdale des del piano, va fer vibrar
ahir l’estructuraqueaguanta lapla
tea amb l’espectacle Celebration;
especialment treballat per a l’oca
sió. La d’ahir va ser de les que que
den gravades en la memòria de les
1.800 persones que van omplir el
majestuós recinte al costat del con
juntmedievaldel castell.
La plaça del Castell s’omplia des

de primera hora de gent que sabia
que ahir tocava gaudir d’unamúsi
cadiferent a l’habitual. I d’unaban
dasemprecapaçdesorprendretota

mena de públic. Imentre a l’exteri
orelpúblicassaboria l’estiuambun
copa de vi de la casa; Pink Martini
realitzava els últims assajos. Falta
ven tot just 45minuts per a les deu
de lanit i tot estava apuntper auna
granvetllada.
L’espectacle va començar amb

puntualitat i amb un clàssic entre
elsclàssicsambAmadomío.“Estem
moltcontentsd’estaraquí”, afirma
va la vocalista, Storm Large, en ca
talà. L’orquestra, formada per 12
músics, vadesplegarel seureperto
ridegransclàssicsreinventatsicre
uant amb mestria l’elegància or
questral de les bandes dels anys 40
ambelsbeatsballablesdel lounge, el
music hall i realitzant pinzellades
llatines i incursionsa labossanova.
I, per si fos poc, poliglota.D’això,

es va encarregar Storm Large. La
vocalista sap del seu poder seduc
tor. I a Peralada va treure tot el seu
potencial a la seva veu vellutada i
menjantse cada racó de l’escenari

amb la seva presència per arribar a
una platea que al∙lucinava. Tot un
torrent. Entre el repertori d’un set
listdemésde20cançons,vansonar
temes comQuizás, Anna, Hang On
Little Tomato, Let’s Never Yolanda,
Yo tequiero,UnaNotte iGethappy.
PinkMartini, que javadebutar fa

dos anys al Festival de Peralada, va
sortir amenjars’ho tot amb la seva
músicavintage.
L’orquestrahaconreatelseuper

fil musical després d’una llarga i
exitosacarrera, avaladaamb10dis
cos al mercat, i després de tocar
amb més de 50 orquestres i col∙la
borar amb artistes com Jimmy
Scott, Rufus Wainwright, Chavela
Vargas, Georges Mustaki o amb el
cineasta Gus Van Sant o el perfor
merJoeyArias, entred’altres.
La sorpresamajúscula es va pro

duir quan a sobre de l’escenari Ik
ram Goldman, dissenyadora de la
Michel Obama, saltava a l’escenari
per cantar amb la banda Squirrel.

Una nova veu per a l’orquestra de
butavaaPeralada.
La d’ahir va ser una vetllada de

gransclàssicsperaunanital clàssic
de l’estiu. L’orquestra PinkMartini
varegalarunanit inoblidable.Tant,
queel ritmed’aquestabandatan in
ternacional va aconseguir moure’n
més d’un de la seva cadira, encara
que fora amb la complicitat del seu
pareja.Lanit finalitzavaambBrazil,
un clàssic de la BossaNova que po
sava lacirereta.
PeròelFestivalnoha fetmésque

començar aPeralada. El capde set
manaqueve, el 15de juliol, el Festi
val celebra la seva gran Gala 30a
aniversari.
En ella participaran les sopranos

Sondra Radvanovsky i EvaMaria
Westbroek, el tenorMarcelo Álva
rez i els baríton Carlos Álvarez i
AmbrogioMaestri.Uncita especial
per celebrar una trajectòria i una
aposta per la lírica als estius de la
CostaBrava.c
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Moment del formidable concert de PinkMartini al Festival de Peralada
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