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C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA
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Cor de Cambra del Palau
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Txaikovski
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Catalana (7/VII/2016)
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Una nova veu per a l’orquestra de
butava a Peralada.
La d’ahir va ser una vetllada de
grans clàssics per a una nit al clàssic
de l’estiu. L’orquestra Pink Martini
va regalar una nit inoblidable. Tant,
que el ritme d’aquesta banda tan in
ternacional va aconseguir moure’n
més d’un de la seva cadira, encara
que fora amb la complicitat del seu
pareja.La nit finalitzava amb Brazil,
un clàssic de la Bossa Nova que po
sava la cirereta.
Però el Festival no ha fet més que
començar a Peralada. El cap de set
mana que ve, el 15 de juliol, el Festi
val celebra la seva gran Gala 30a
aniversari.
En ella participaran les sopranos
Sondra Radvanovsky i EvaMaria
Westbroek, el tenor Marcelo Álva
rez i els baríton Carlos Álvarez i
Ambrogio Maestri. Un cita especial
per celebrar una trajectòria i una
aposta per la lírica als estius de la
Costa Brava.c

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

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 entre moviments, van
manifestar el seu entusiasme da
vant de la Cinquena Simfonia de
Txaikovski.
Val a dir que la lectura d’Antoni
Ros Marbà va ser molt correcta i
només se li pot retreure un excés
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 alguns moments
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 segle XX, 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

