
Vibrant
’R~~,quiem’
de Verdi a
I’Auditori
CRbNICA L’OBC i les
corals del Palau i el Liceu
uneixen les seves forces
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La unió fa la forga. Per una vegada, i
hem d’esperar que l’experiment es
repeteixi més sovint, les formacions
més representatives de les tres ins-
titucions que marquen la pauta de
la música clássica a Barcelona, uni-
des a quatre destacats solistes inter-
nacionals, han abordat un projecte
conjunt amb gran 6xit artístic i de
públic,ja que la sala del carrer de Le-
pant es va omplir en les tres sessions
del cap de setmana.

L’OBC i les corals del Palau de la
Música i el Liceu es van emportar les
ovacions més grans al final de la gala
de dissabte passat, en que la soprano
Evelina Dobrazeva va haver de subs-
tituir Maria Luisa Borsi, de baixa per
malaltia, sense que aix6 perjudiqués
elbon encaix mostrat per tots els par-
dcipants en la vibrant interpretació
del Requiera de Verdi l’any del bicen-
tenari de l’autor italia.

La mezzo Ildiko Komlosi, recone-
guda int6rpret del repertori drama-
tic italia i alemany, l’imponent te-
nor Russell Thomas i el baix Riccar-

I
EI director Pablo
González va saber
mantenir I’equilibri sonor
entre les formacions

do Zenallato van estar a l’altura del
seu prestigidurant les sevesinterven-
cions en solitari, en grup i amb les co-
rals participants. Drobazeva va bri-
llar en els aguts, per6 va tenir algu-
nes dificultats a l’hora de coHocar els
seus greus. Tots ells van ser dirigits
per un Pablo González que va saber
mantenir l’equilibri sonor entre les
diferents formacions.

ESTIMULANT PROJECTE//Després de par-
ticipar en la composició amb altres
autors d’un R~quiem en homenatge
a Rossini, Verdi va elaborar una pe-
ga completa en homenatge al poeta
i escriptor Alessandro Manzoni, tras-
passat el 1873. Va incorporar a l’obra
l’impressionant Libera me final, escrit
per a la missa rossiniana, i el lirie i
commovedor Lacrymosa procedent
de Don Carlo.Aquests passatges van te-
nir una especial relleu dins delbon to
mostrat pels convidats a la gala, així
com elR~quiem, Kyrie iDiesiraeinicials
i, en general, tota una proposta que
demostra com es pot atraure, unida a
una bona política de preus, el públic
a les sales de concert i rendibilitzar el
treball de formacions ales quals ésbo
treure del seu limitar entorn perqu6
partieipin en projeetes tan estimu-
lants com el que ens ocupa. ~-
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