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Lanònima Imperial protagonitza la seva pròpia versió del mite clàssic d’Orfeu

D A N S A

‘Orfeo Concert’

Direcció:
l’infern

Bàrbara Raubert Nonell

‘Orfeo Concert’. Lanònima Imperial. Direcció

artística i coreografia: Juan Carlos García.
Intèrprets: Nicolas Marckmaan, Máté Mészaros, Jorge
M. Crecis, Laura Vilar, Jordi Vilaseca, Sharmini
Tharmaratnam, Juan Carlos Carbonell. Fòrum Grec.

Barcelona, Mercat de les Flors. Sala Maria Aurèlia

Capmany, 15 de juliol.

Seguint el seu gust per
les coses grandiloqüents,
el coreògraf Juan Carlos
García ha fet, dins del
marc de la programació de
dansa del Fòrum Grec, la
seva particular versió del
mite d’Orfeu amb la parti-
cipació d’un grup de ba-
llarins de la seva compa-
nyia, Lanònima Imperial, a
més de la presència d’un
bailaor, d’una ballarina de
kathak, un conjunt instru-
mental de música flamen-
ca i un sintetitzador.

A tots ells s’encarrega
García de dirigir-los, en es-
cena i en directe, com si
fos un director d’orquesta
(cosa que ja va fer en el seu
anterior espectacle, però
aquí realitzat amb més vi-
rulència) dels ballarins, als
quals recol·loca, mou, cri-
da, empeny, atura... n’és
l’amo, en definitiva. Com a
resposta, l’actitud dels in-
tèrprets és semblant a la
submissió d’una peça d’es-

cacs que, tot i tenir la seva personalitat –pròpia,
intransferible i conscient de tot el seu saber fer,
que ningú no li pot arrabassar–, es mou a vo-
luntat del director-jugador.

I aquest Orfeo Concert que presenta Lanònima
Imperial és un joc intens, en el qual els ballarins

fan una excel·lent interpretació, amb una coreografia de bra-
ços ondulants i mans que s’encomanen de la passió de la
música flamenca, mentre les cames salten i giren amb agili-
tat, gràcies també a la base clàssica d’alguns dels ballarins que
hi suma potència i dolçor. I és tan o més dolça la ballarina de
kathak, aquesta dansa índia que fa de pont amb els déus, i és
tan o més passional el bailaor de flamenc, que balla des del
més profund dels inferns.

Però absolutament tots els intèrprets que apareixen a es-
cena responen amb una sensible seriositat a una història que
va i ve dels inferns a la terra i que queda tallada per una
broma final del director amb la qual s’atura en sec el deam-
bular de la història que s’anava eixamplant en registres cor-
porals dels ballarins, malgrat els entrebancs d’un director que
vol estar arreu.

C L À S S I C A

‘Missa en si menor’

Oratori
d’estiu

Xavier Casanoves Danés

‘Missa en si menor’, de Bach. Kirsten Blase,
James Gilchrist, Robin Blaze i Peter Harvey.
Orquestra i Cor de The King’s Consort.

Director: Robert King. Fòrum Ciutat,

Barcelona, Auditori, 15 de juliol.

Amb complaença general i èxit
enorme va sonar la Missa en si menor de
Bach en el cicle de concerts simfòni-
co-corals que, amb una programació
palesament conservadora, ha dut a
l’Auditori el Rèquiem de Mozart, Les es-

tacions de Haydn, el Cant de lloança de Mendelssohn
i el Rèquiem alemany de Brahms. Gràcies, Fòrum, per
propiciar música abundant a l’estiu barceloní...

L’any 1733 Bach va entregar al príncep-elector de
Saxònia el nucli inicial de la missa format pel Kyrie
i el Gloria i la va completar anys abans de morir el
1750. L’obra va esperar més d’un segle a ser publi-
cada i escoltada com una unitat, però ja en 1770 es
parlava de la seva “esplendor sublim” i deu anys
abans que Mendelssohn rescatés la Passió segons Sant
Mateu se la considerava l’obra més monumental.
Constitueix un model d’obra evolutiva per la unió
que fa entre tradició i modernitat, alhora que un
paradigma de funcionalitat per la integració de
tècniques, pràctiques i estils i de construcció formal
a partir del reciclatge de materials. Va ser un error
oferir-la amb un intermedi que trencava la pro-
gressió cap al recolliment del Dona nobis pacem final.

La lectura que en fa Robert King resulta àgil, si-
nuosa, vitalista i engrescada, però no pot evitar la
sensació que tracta la Missa com un seguit de can-
tates, com passa amb l’Oratori de Nadal. Cada part és
vàlida en si mateixa, però el resultat global no
aconsegueix aquella síntesi que transforma la geni-

alitat de Bach en expressió sublim de la saviesa,
paraula i esperit divins.

El Cor del King’s Consort va anar minvant en
capacitat de matís per una emissió de sons cada
cop més fixos i entre els solistes vocals va destacar
el contratenor Robin Blaze, col·laborador habitual
del grup que va excel·lir en la portentosa ària de
l’Agnus Dei. Peter Harvey és un cantant que emer-
geix en el panorama internacional però que va
demostrar incomoditat en la tessitura profunda
del Quoniam que constitueix la primera intervenció
del baix, si bé va millorar en el registre més bari-
tonal de l’Et in spiritum al final del Credo. Fora d’estil
el tenor James Gilchrist i discreta la soprano ame-
ricana Kirsten Blase.

L’orquestra, que és una equilibrada formació
amb especialistes de gran categoria i instruments
originals, va patir una desfavorable correlació amb
la massa coral potenciada per la immediatesa del
rebot del so vocal sobre la nua paret del fons de
l’hemicicle. Si la instal·lació de l’orgue no està
prevista, l’Auditori hauria d’instal·lar algun tipus
d’entramat que amorosís, per absorció, aquest
efecte distorsionador.

León Gieco presenta
‘Bandidos rurales’ al
Pavelló de Badalona
El Dylan argentí, com es
coneix popularment
aquest cantautor, oferirà
un concert de dues hores i
mitja per presentar nou
disc, avui al Pavelló
Olímpic de Badalona. A
més de les cançons de
Bandidos rurales, també
sonaran temes del directe
El vivo de León.
Gieco, que ha compartit
escenari amb artistes molt
diversos, com Tracy
Chapman, Peter Gabriel i
Joan Baez, entre d’altres,
és fidel al seu estil de
sempre, una barreja de
folk argentí, amb
rúbriques de rock i ritmes
sud-americans.
El disc és especial perquè
inclou l’exitós tema
reivindicatiu De igual a
igual, una càrrega contra
l’actitud d’Espanya amb
Amèrica Llatina que s’ha
convertit en himne al seu
país.

Alejandro Sanz per
partida doble al Palau
Sant Jordi
El cantant Alejandro Sanz
farà un segon concert de
la seva gira el pròxim 9 de
setembre al Palau Sant
Jordi, a Barcelona. Segons
informa la promotora de
la gira, la demanda
d’entrades per al primer,
el dia 7 al mateix escenari,
ha estat prou alta per
poder plantejar una
segona data. Seran dos
dels concerts més
multitudiaris de la gira
per presentar l’àlbum No
es lo mismo, que comença
el dia 30 a la Corunya.


