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Raphaël Pichon dirigeix el Cor Jove al Palau
la renovació de la interpretació de 
les músiques antigues, el director 
francès combina el respecte pel lle-
gat dels seus predecessors amb la 
voluntat d’inscriure la música bar-
roca en altres àmbits, com ara el circ 
i la dansa contemporània. Com diu 
ell mateix, es tracta d’oferir “un alè 
nou”. “Avui les músiques antigues 
són arreu, ocupen el 50% de les pro-
gramacions, i el perill que corren és 
de perdre la frescor”, diu.  

La dicció llatina a la francesa 
Pichon considera que la música de 
Charpentier “funciona d’una mane-
ra molt natural” amb els cors joves. 
Tanmateix, durant els assajos pre-
vis al concert una de les preocupaci-

ons de Pichon i d’Esteve Nabona, di-
rector del Cor Jove, ha sigut superar 
la dificultat de cantar en llatí amb la 
dicció francesa, molt diferent de la 
catalana. “El llatí canvia molt se-
gons qui el parla, i hem hagut de vi-
gilar perquè la ela montserratina no 
se’ns en vagi. És com cantar en èl-
fic”, va fer broma Nabona. Per Pi-
chon, “la voluntat d’aprendre i la ge-
nerositat del Cor Jove són increï-
bles”, i valora precisament la seva 
capacitat per “transformar la seva 
interpretació”. 

L’Ensemble Pygmalion, creat per 
Raphaël Pichon l’any 2002, és actu-
alment formació resident a l’Opéra 
Comique de París i a l’Opéra Nati-
onal de Bordeus.e

MÚSICA

El francès Raphaël Pichon, de 29 
anys, debuta avui al Palau de la Mú-
sica (20.30 h) dirigint l’Ensemble 
Pygmalion i el Cor Jove de l’Orfeó 
Català. En el programa, dues joies 
de Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704): la Messe de minuit 
pour Noël i el Te Deum en re major, 
una peça molt popular perquè el seu 
preludi va ser la sintonia d’Eurovi-
sió. “Charpentier és el compositor 
més fascinant del primer Barroc 
francès. Ens proposa una música 
molt humana i sensible”, va dir ahir 
a Barcelona Pichon. Protagonista de 
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Mor Franz-Paul Decker, 
el constructor de  

l’OBC moderna

IN MEMORIAM

La memòria del melòman és un magma en movi-
ment perpetu del qual només queden sedimentades 

les vivències que deixen una empremta profunda. En 
la memòria del melòman català, Franz-Paul Decker 
ocupa un lloc preeminent. El director alemany va ser 
entre 1986 i 1991 el titular de l’Orquestra Ciutat de 
Barcelona (ara OBC) i el responsable de sacsejar un 
conjunt viciat per velles rutines per convertir-lo en una 
formació de solvència indiscutible gràcies a una feina de 
fons de les rendes de la qual hem viscut força anys.  

Els inicis, però, no van ser fàcils. Nascut a Colònia 
el 1923, Decker va arribar a Barcelona amb un sòlid ba-
gatge en diverses orquestres provincials alemanyes, 
així com la Filharmònica de Rotterdam (1962-1968) i la 
Simfònica de Mont-real (1967-1975). Director tempe-
ramental –els seus grunys al podi eren cèlebres–, el ge-
ner del 1987 va aturar dos cops l’inici de la Segona de 
Brahms per un error del trompa: va ser el zenit d’una re-
lació tempestuosa que el temps va suavitzar i que va 
millorar més quan, alliberat de les responsabilitats de 
titular, va tornar com a convidat. 

A banda de la progressió qualitativa de l’orquestra, 
cal destacar la seva atenció als grans clàssics de la mú-
sica catalana com Gerhard, Toldrà i Montsalvatge, ai-
xí com una atractiva política de versions concertants 
de rareses operístiques (Tiefland, Daphne, The Rape 
of Lucretia). Per sobre de tot, Decker va excel·lir en el 
repertori romàntic i postromàntic germànic, amb ver-
sions memorables de Bruckner i, en especial, Mahler. 
Franz-Paul Deckr va morir dilluns als 90 anys. El seu re-
cord quedarà ben sedimentat en la nostra memòria.

XAVIER CESTER ❊ BARCELONA
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