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Recerca interior i expressió
ArcadiVolodos

Llocidata:Ibercamera.Palaude la
Música (23/IV/2015)

JORGE DE PERSIA

Buscava a internet la data de l’últi
mapresentaciód’ArcadiVolodosal
Palau de la Música, que recordo
comunabonasorpresaenconstatar
que el pianista rus avançava en la
seva carrera: del virtuosisme sense
mésnimés, haviapassat aunaestè
tica interior, sensible, en la qual la
recerca era evident. I em va sor
prendre trobaruncomentarid’Elsa
Álvarez, d’abril del 2013: “Volodos
ésunpianistaderaça,potserelPol
linidelsnostresdies”.Curiosacoin
cidència, ja que ara el mític mestre
italià havia de ser reemplaçat per

Volodosambunprogramacompro
mès i deixantnos un recital d’alta
volada.
Resultacuriósquedosgransvete

rans (Pollini i Zimmermann) pro
gramats en dies successius, van
cancel∙larpermotiusdesalut. Hiha
una sensacióde fi delmónquanve
iem poc recanvi en marxar de l’es
cenapianistescomBrendel,Pollini,
Argerich, Pires, Larrocha.., però
aquest recital deVolodos, i fins i tot
no fa molt un Paul Lewis bastant
madur, i el formidable pianisme de
Perianes i fins i totdel tambécanvi
antIvanMartin,assenyalaquehiha
possibilitatsen lanovageneració.
ArcadiVolodos va presentar tant

eneldissenydelseuprograma–ben
ratificat per lespropines, totesd’un
caràcter íntim i interior (Mompou,
Schumann...)– com en el tracta
ment de les Sis peces op. 118 de

Brahms imolt particularment en la
Sonatanúm. 21,D. 960deSchubert,
untreballmoltsensible,decontras
tos accentuats per elaborats mati
sos,d’interioritat.
El recital va començar amb un

excessiu pedal i ressonància en el
Tema i variacions en re menor de
Brahms, en una versió propera a la
sonoritat de Rakhmàninov, però
aviat es va encarrilar en la concen
tració,enlasubratlladadelamelan
colia de les primeres peces de l’op.
118 i en labrillantoren les tonalitats
menors de pur romanticisme. L’úl
tima Sonatade Schubert va ser una
rúbrica per pensar, sensible, amb
subtil joc de contrastos, mai amb
amanerament, i amb un preciosis
meinteriorqueconstituïaunalitúr
giamoltpensada(isentida),mante
nint un ritme interior que va donar
unitat a l’obra.c
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Els cors del Palau viuen un intens cap de setmana que acaba amb un vibrant ‘Cant de la senyera’ al BoroughMarket

L’Orfeóviatja aLondres

Faltava només un mes
perquè esclatés la Gran
Guerra quan fa un segle
l’OrfeóCatalà va feruna
excursió artística aParís

i Londres. Els cantaires van oferir
tresconcertsalRoyalAlbertHallde
la capital britànica (ni tan sols no
existia el BarbicanCenter) que van
constituir una veritable fita per al
conjuntcoral.Comun“exèrcitdela
pàtria”, en paraules deLluísMillet,
l’Orfeó proclamava la cultura artís
ticacatalanaalgranmóncivilitzat.I
el seumèrit residiaenseruninstru
ment desconegut en aquell temps:
una gran massa de veus blanques
del cant líric que desenvolupaven
l’activitatensalesdeconcert inoen
esglésies, i que tant recuperaven
polifoniesantiguescominterpreta
ven composicions noves, creades
expressament. La seva sonoritat i
originalitatvanfascinaraquellaEu
ropa en la qual el mateix Richard
Strauss assistia als concerts i, si era
el cas, feia arribar les seves felicita
cions... comaixívaser.
Doncs bé, com si no haguessin

passat cent anys, l’Orfeó Català ara
està disposat a recuperar aquell es
perit complint amb el pla de sorti
des internacionals per posicionar
se a escala planetària. Va començar
el2013,debutantalKonzerthausde
Viena; després va actuar alGulben
kian deLisboa;més tard al Théatre
des ChampsElysées, i ara al Royal
FestivalHall deLondres, on aquest
cap de setmana ha contribuït a una
vibrant interpretació de la Missa
glagolíticadeJanácek.Bravo!
Hi haviamolt de guanyat per en

davant:percomençar, lasevanoera
unaactuacióaïlladaenunasala lon
dinenca,sinóques’integravadinsla
temporada de la London Philhar
monic Orchestra, formació resi
dent en aquesta moderna sala (del
1951) i que està entre les principals
de la capital britànica. La London

Philnohatingutcapinconvenienta
avenirse a un quid pro quo amb el
Palau:veniuatocaraBarcelona,pe
ròacolliu tambéelsnostrescorsa la
vostra seu.
Segon, perquè l’exòtica peça de

Janácekque rubricava el programa
–res a veure amb el repertori pos

tromàntic simfònic coral–nopodia
haver trobat un matalàs millor a la
vista i a l’oïda, amb aquestmagnífic
orgueques’esténambtotselsregis
tresalavista,enl’escenaridelRoyal
FestivalHall. I tercer,per l’habilitat
amb què les 92 veus desplaçades a

Londres(CordeCambraiOrfeó)es
van integrar en un parell d’assajos
amb les del centenar llarg del Lon
don Philharmonic Choir. Espe
cialment enuna obra plena d’expe
rimentacions tímbriques i canvis
harmònics, una missa que exigeix
bravura i reflexos i que, combé diu
Josep Vila, director de l’Orfeó, està
plena de dificultats que només po
den ser servides enunplat de luxe i
perunaorquestradeprimernivell.
Amb un ferm aplaudiment –més

intens per a l’organista Catherine
Edwards– concloïa la vetllada de la
London Philharmonic, dirigida
aquesta vegadapel txecTomasNe
topil –nascut per fer Janacek– i se
guida des de la platea per Vladímir
Jurowsky, el titularde la formació.
L’aventura no havia fet més que

començar, ja que a l’Orfeó l’espera
vauna segona actuació, unamatiné
de diumenge al Cadogan Hall,
aquest cop a soles i amb la sempre
voluntariosa intenció demostrar el

repertori coral català: El cant de les
estrelles que Granados va compon
dre per a l’Orfeó Català; el Glòria a
DéuambquèconclouElpessebrede
Pau Casals, més peces de Josep
Reig,Toldrà,Montsalvatgeoelma
teix Josep Vila, que si no creu en
Déu bé ho sembla assistint al parell

depeces sacresquevamostrar (mi
llor compositor que director?)... i a
lesquals va seguir l’insòlitLecri des
bergers de Bernat Vivancos, un crit
de solitud que es va expandir més
enllà de les vidrieres d’aquesta an
tiga església cristiana que és el Ca
dogan.
Llàstima que la marató que cre

uavaLondres ahir restés públic, tot
i que tampoc no sembla que la pu
blicitat hagi estat l’adequada. Els
pocs britànics que hi van acudir
eren fidels seguidors del repertori
coral –“ens ha encantat, vertadera
ment”– o havien viatjat feia poc a
Barcelona, ergo... Alguns estaven
tantenelseupaperquenovandub
tar a emular el públic català, dem
peusdurantElcantde la senyera.
Esclar que l’emoció més gran es

vaviure justdesprés, ambunaradi
ant actuació al St.George’sDayque
la delegació catalana a Londres ce
lebra al Borough Market. El cant
dels ocells iEl cantde la senyeravan
aixecarpassions entre els emigrats.
Catalunya ferida.c

ALEX MAXNAUGHTON

L’OrfeóCatalàalCadoganHalldeLondres, interpretantElcantde lesestrellesambAlbertGuinovart

Lamarató londinenca
restapública l’actuació
alCadoganHall,però
elrepertoricatalà
atreualgunsbritànics

Els cantaires broden
la ‘Missa glagolítica’
de Janácek al Royal
Festival Hall amb la
London Philharmonic

Londres
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