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� El Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comuni-
cació ha començat la itine-
rància de l’exposició Pe-
ces de col·lecció, una mos-
tra d’art contemporani ca-
talà que es pot visitar al
Centre d’Art Torre Munta-
das del Prat de Llobregat
fins al 16 de març. La mos-
tra viatjarà durant aquest
any a quatre municipis
més: Tortosa, Sant Boi de

Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet i Corbera de
Llobregat.

Es tracta d’una iniciati-
va de la conselleria amb la
col·laboració del Gremi de
Galeries d’Art de Catalu-
nya. Una vintena de sales
han aportat les 38 peces de
la versió definitiva de l’ex-
posició que la primavera
passada es va poder veure
en format de prova a Ripo-
llet (Vallès Occidental). El

visitant hi trobarà obres de
grans mestres del segle
XX, com ara Picasso, Mi-
ró i Guinovart, entre d’al-
tres, al costat d’autors con-
temporanis, com per ex-
emple Joaquim Chancho,
Marc Llacuna i Marta Es-
pinach. Les galeries es vo-
len reivindicar de cara al
públic amb aquesta inicia-
tiva com els centres on ba-
tega l’art en les diferents
generacions de creadors.

Peces de col·lecció, co-
missariada per Josep Bra-
cons, és la quarta exposi-
ció que produeix el depar-
tament a través de la direc-
ció general de Cooperació
Cultural, que ofereix en el
programa de circuits i di-
fusió cultural als munici-
pis. Les altres tres són
Humberto Rivas. Huellas,
Joan Miró. La metàfora de
l’objecte i OVNI. Arxius
de l’Observatori.

Cinc ciutats veuran una mostra itinerant
d’art català amb obres de vint galeries
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a commemoració del centenari del Palau de
la Música, quant a concerts, no podia co-
mençar millor. En primer lloc, per la tria de

l’obra: La creació de Haydn explica la llegenda
cristiana del naixement de l’univers de la mà de
Déu, en què al final sorgeix «l’ésser humà (que)
s’alça erecte cap al cel» i creat per «agrair l’obra de
Déu». És una obra optimista, adient per commemo-
rar un centenari que té la voluntat de continuar. En
segon lloc, per la tria del director i l’orquestra. La
Haydn Philarmonie, creada per enregistrar –durant
14 anys!– les 104 simfonies del compositor i per
servir concerts i òpera als Festivals Haydn del Pa-
lau Esterházy, on Haydn va fer música la major part
de la seva vida, és la més qualificada per interpretar
aquest repertori. El seu director, Adam Fischer, for-
ma part d’aquesta generació, com Abbado, com
Gergiev, que fa música de veritat sense vedetismes.
No debades la interpretació va comptar amb un Or-
feó Català en més bona forma que mai i que va ex-
cel·lir en les subtilitats que Fischer li suggeria. Si hi
afegim un baix baríton com Thomas Quasthoff im-
millorable en els papers d’arcàngel Rafael i
d’Adam i una correcta prestació dels altres solistes,
Roberto Saccà com a Uriel i Verònica Cangemi
com a Gabriel i Eva, no es pot demanar més.

Cada interpretació, però, té la seva història.
D’una correcció inicial es va passar, al tercer frag-
ment dels trenta dos que té l’obra, a la pura màgia
sonora. Si bé la primera part fins al fragment dinou
es va recrear en subtilitats i amb una certa reserva
dinàmica, més morosa que les excel·lents versions
que, amb el Cor de Cambra del Palau, en van fer el
2003 i el 2006, respectivament Ernest Martínez Iz-
quierdo i Edmon Colomer, a la segona part la línia
expositiva i la dramàtica van coincidir plenament,
captivant de manera indefugible l’atenció del pú-
blic. Veronica Cangemi, premi Viñas 1991 en la ca-
tegoria Oratori-lied, que va cantar amb una veu una
mica presa que només assolia projeccions brillants
en moments determinats, si bé ens va fer dubtar al
principi, va dir ja exquisidament l’ària Nun beut die
Flur..., del número 9.

Haydn atura el seu oratori en la felicitat d’Adam i
Eva al Paradís no sense advertir-los: «Que un fals
deliri no us indueixi a desitjar més que no teniu, ni a
saber més que no us cal.» Quan el Palau es va inau-
gurar, era un paradís ple d’innocència amb totes les
possibilitats. El procés de l’Orfeó a la Fundació ac-
tual, en els cent anys de vida ha patit de tot, àdhuc
tancaments, com la vida dels catalans d’aquells
anys ençà. Desitgem que, redimits de qualsevol va-
cil·lació, la nova etapa sàpiga mantenir l’esperit
inicial. En resum, un dia i un concert per recordar.
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Bon començament
� Programa: La Creació Hob. XXI-2, oratori per a

solistes cor i orquestra, de Franz Josef Haydn

sobre un text de Lindley, per l’Orfeó Català, la

Haydn Philarmonie austrohongaresa i solistes, amb

la direcció d’Adam Fischer.

Lloc i dia: Palau de la Música, 9 de febrer.
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Un moment del concert, dissabte. / ANTONI BOFILL

n acabar l’únic acte, uns 110
minuts d’intensíssima dura-
da, de l’òpera Elektra, és

possible sentir una mena de devas-
tació interior. Tanta és la violència
que, a partir del mític personatge
abocat al desig imperiós de venjar la
mort del seu pare, l’obra posa en es-
cena. Tanta és la brutalitat de l’ex-
cepcional música de Richard
Strauss. Tanta és la força del gran
llibret d’Hugo von Hofmannsthal.
Tanta és l’exigència que ha d’assu-
mir la intèrpret d’Elektra, personat-
ge condemnat a morir no només
perquè, mitjançant el retornat Ores-
tes, s’ha acomplert el seu destí trà-
gic, lligat a la mort de la mare que
havia assassinat el pare, sinó també
perquè s’ha situat fora de la vida,
viu per a la mort. Quan acaba,
doncs, l’òpera es pot produir l’alli-

E

berament d’una tensió que, en la nit
de l’estrena del nou muntatge
d’Elektra produït pel Liceu amb el
Théâtre de la Monnaie de Brussel-
les, va canalitzar-se en una llarga i
merescuda ovació a la soprano De-
borah Polaski, que va vorejar l’ex-
cel·lència vocal i dramàtica (tot i
que una altra cosa són els seus mo-
viments escènics) afrontant el du-
ríssim personatge: Ni una estridèn-
cia, un cop ha arribat a modular els
aguts, i una gran capacitat expressi-
va. Era el primer cop que Polaski in-
terpretava Strauss al Liceu, on, du-
rant els últims anys, el públic ha tin-
gut l’oportunitat d’emocionar-s’hi
amb la seva composició d’Isolda i
després de Brühnilde en la magnífi-
ca tetralogia wagneriana repartida
en dos temporades.

Però els aplaudiments no només
van ser justament generosos amb
Polaski, sinó també amb una vella
coneguda del públic del Liceu, Eva
Marton, que, superant la seva veu
devastada per tants Strauss i Wag-
ner com ha fet en la seva llarga car-
rera, va treure forces per abordar el
personatge de la Klytämnestra (allò
que podia estranyar és que anés
vestida com si estigués a punt
d’endevinar el futur a través d’una
bola de cristall) assetjada per la por
(i els somnis) després del seu crim.

Els seus fans van llençar des del cin-
què pis una pluja de papers amb el
seu retrat. Substituint Melaine
Dienner, indisposada per una afec-
ció d’oïda, Ann-Marie Backlund va
resultar convincent amb la seva
Chysosthemis, la germana fràgil,
però fermament arrelada a la vida. I
Graham Clark va exhibir molta
consistència com a Orestes. Però
l’altre gran triomfador de la nit va
ser Sebastian Weigle, el director ti-
tular de l’orquestra del Liceu que ha
anunciat que deixarà el càrrec l’any
vinent i que, malgrat que encara hi
és, sembla que ja es comenci a
enyorar. Weigle va aconseguir una
sonoritat molt coherent de la tensa
partitura d’Strauss, on hi passen
tantes coses entre la dissonància i la
consonància, la violència i el liris-
me.

Rebuda amb una divisió d’opi-
nions, la proposta dramatúrgica de
Guy Joosten va optar per una esce-
nografia vàlida per a totes les èpo-
ques a través dels detalls arquitectò-
nics, malgrat que hi havia una at-
mosfera com d’estat totalitari (o de
dictadura militar) del segle XX. La
proliferació d’uniformes militars i
sanitaris apunta a un món entre la
repressió i la malaltia que va de-
vastant amb el seu profund males-
tar.

� Obra: Electra, de Richard

Strauss. Llibret de Hugo von

Hofmannsthal. Direcció musical,

Sebastian Weigle i escènica, Guy

Joosten.

Intèrprets: Deborah Polaski, Eva

Marton, Ann-Marie Backlund,

Graham Clark. Orquestra

Simfónica i Cor del Liceu.

Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu,

9 de febrer del 2008.

òpera | «elektra»

IMMA MERINO

Una violència devastadora

Deborah Polaski (asseguda) i Ann-Marie Backlund, durant un assaig. / JUANMA RAMOS


