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Xavier Cester

Premis messiaènics
A

rriba aquella època
tan esperada de l’any
(ho sentim, no par-
lem de les vacances)
en què el cronista dis-

tingeix amb una pluja fina de
guardons el bo i millor del que ha
pogut escoltar al llarg de la tem-
porada ja acabada perquè, com
sempre, les coses lletges val més
no recordar-les. Aquest cop, do-
nada la diversitat d’aniversaris
musicals del 2008, la nostra font
d’inspiració ha estat un centena-
ri massa poc recordat en les nos-
tres latituds, el del naixement
d’Olivier Messiaen. Per desgrà-
cia, no podem premiar cap Tu-
rangalîla-Symphonie ni cap
Saint François d’Assise, però el
que segueix ha pagat molt la
pena.

Premi ‘Joie du sang des étoi-
les’. Tres estrelles sobre l’escena-
ri del Liceu ens van donar alguns
dels moments de joia musical
més exultants de l’any. Una
transfigurada Waltraud Meier,
un Plácido Domingo al límit però
posant tota la carn a la graella i
un impressionant René Pape van
oferir un primer acte per al re-
cord en una desigual lectura con-
certant de Die Walküre. I no ens
oblidem de l’èxtasi radiant de Si-
eglinde al tercer acte.

Premi ‘Les élus marqués du
sceau’. Hi ha intèrprets escollits
que des del començament de la
seva carrera estan marcats pel
segell de la grandesa, una grande-
sa que continuen exhibint sense
defallença. Escoltar Maurizio Po-
llini en el seu portentós recital
Schumann/Chopin dins del cicle
Ibercàmera va suposar entrar en
contacte directe amb l’essència
més sublim del fet musical.

Premi ‘Et j’entendis la voix
d’une foule immense...’. A una
setmana de la nova lectura que

El dolorós moment de la separació en el bellíssim muntatge de ‘Dido & Aeneas’ de Purcell que Sasha Waltz ha dut al TNC ■ SEBASTIAN BOLESCH

tindrà lloc a l’Auditori, recone-
guem amb honor una de les fites
de l’OBC i el seu titular Eiji Oue,
els immensos Gurrelieder de
Schönberg. Potser no va ser la
lectura més perfecta imaginable,
però un bon equip de solistes,
uns cors entregats, una orques-
tra atenta a la batuta i un direc-
tor sadollant-nos amb tota l’opu-
lència tardoromàntica de la par-
titura van ser estímuls gens
menystenibles.

Premi ‘Tota Trinitas appa-
ruit’. Quan Grigori Sokolov és al
piano, totes les potències celesti-
als apareixen per garantir una

autèntica transfiguració espiri-
tual de l’espectador. El músic rus,
nom regular en aquests guar-
dons, va tornar a triomfar a
Palau 100 sobre la tortura de so-
rolls externs que pot suposar un
concert a Barcelona per enlluer-
nar-nos amb un Mozart i un Cho-
pin dignes d’un gegant com ell.

Premi ‘Les sept anges aux
sept trompettes’. El so apocalíp-
tic d’aquests set àngels ha de ser
gloriós, ara bé, dubtem que arri-
bi a crear l’impacte suscitat per
la Staatskapelle de Dresden en el
seu concert a Palau 100, una
d’aquelles sessions on l’excel·lent

tasca de la batuta (Fabio Luisi,
amb una versió pletòrica d’Ein
Heldenleben de Strauss) queda
en segon pla davant l’esplendor
d’una centúria amarada de tradi-
ció ben entesa. Repetim el que
vam dir llavors: quina orquestra!

Premi ‘Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux...’.
Va ser difícil no deixar anar algu-
na llàgrima en la recta final del
Dido & Aeneas que Sasha Waltz
ha dut fa ben poc al TNC. Bellesa
en estat alquímicament pur per
a una fusió de música i dansa que
va tenir un resultat commociona-
dor: poesia. ■

Hi ha intèrprets
escollits, com
Pollini, que des del
començament de
la carrera estan
marcats pel segell
de la grandesa

Música

@Premi ‘Terribilis est
locus iste’. L’extinta Unió
Soviètica era un lloc terrible
on molts creadors van haver
de patir humiliacions públi-
ques per poder sobreviure.
De forma injusta, Prokófiev
està quedant molt enrere en
presència en els nostres es-
cenaris respecte a Xostakó-
vitx, per això destaquem la
impecable (i implacable)
lectura de la Simfonia
núm. 5 que va oferir Vasily
Petrenko amb l’OBC. Aquest
valor ascendent de la direc-
ció va revelar les ombres
amenaçadores soterrades

sota la superfície lluminosa
de la partitura.

@Premi ‘Alléluias sereins
d’une âme qui désire le
ciel’. El cel, per als artistes,
pot ser el reconeixement a
l’obra després de penalitats
i incomprensions, un cel al
qual arriba el pintor
Tannhäuser gràcies a la ins-
piració complementària de
les seves muses mentre el
cor canta la seva salvació.
D’acord, la resposta de part
del públic i la crítica al mun-
tatge de l’òpera de Wagner
que Robert Carsen va dirigir

al Liceu no va ser pas sere-
na, però la intel·ligència, el
rigor i l’elegància de la pro-
posta del director canadenc
mereixen els nostres sufra-
gis, com també els mereix
l’altra producció destacada
de la temporada liceista, El
castell de Barbablava de
Bartók a càrrec de La Fura

dels Baus (la peça de Janá-
cek ens continua semblant
un mer aperitiu). A aquests
dos muntatges els dedi-
quem uns al·leluies serens
mentre oblidem les moltes
banalitats decoratives del
curs.

@Premi ‘Psalmodie de
l’ubiquité par amour’.
Aquest any Cecilia Bartoli (a
la foto) ha passejat pels qua-
tre punts cardinals la seva
passió per Maria Malibran, i
Barcelona va ser un dels
punts d’aturada de la
mezzosoprano italiana,

amb un concert a Palau 100
i el seu tràiler museu. El
món cada cop va més de
pressa, i pocs mesos des-
prés de la sessió, ja estava
editada en DVD, i confirma-
va de retruc les sensacions
experimentades amb l’exci-
tació del directe: Bartoli té
una força comunicativa
única que només admet la
rendició immediata.

@Premi ‘Amen de la con-
sommation’. Per al cronista,
el sofert lector bé que ho
sap, el seu particular para-
dís musical està presidit per

Berlioz, per això no podem
sinó tancar aquesta edició
2008 dels premis amb una
de les escasses oportunitats
que hem tingut de gaudir de
l’obra del compositor fran-
cès a casa nostra. Leonard
Slatkin no només va oferir
una Simfonia fantàstica de
notable equilibri, també es
va revelar com un dels mi-
llors directors convidats que
han passat pel podi de
l’OBC, un perfil de batuta
que hauria de ser la norma i
no l’excepció. D’aquí a un
any ja veurem com hauran
anat les coses.


