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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Més de 20.000 

habitatges arreu 

de Catalunya
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n els atractius plantejaments de l’OSV hi ha-
via tres al·licients: escoltar la infreqüent Nit
de Walpurgis de Felix Mendelssohn, que

canta el pas de l’hivern a la primavera; programar
un Haydn amb indicis que la seva Simfonia núm. 49,
«La passió», s’havia estrenat per Setmana Santa, i
veure com responia l’orquestra a una batuta de pri-
mer ordre com era la de Víctor Pablo Pérez.

El concert va començar amb la simfonia de
Haydn, datada el 1768, una obra inquietant, tur-
mentada, escrita tota en fa menor –excepte un breu
fragment, el Trio del Menuet, en fa major– i el so-
brenom de la qual no apareix fins a una edició de
1790. Se l’emparenta amb la Simfonia núm.26,
«Passio et lamentatio», aquesta sí escrita per la Set-
mana Santa. Àdhuc el menuet, que acostuma a ser
una part serena i optimista, aquí és torturat i ple
d’interrogants. No és una obra de lluïment si excep-
tuem el presto final i queda clar que es va programar
per coherència amb la segona part i per fer música
de veritat, com quedava palès en la dedicació del di-
rector i la resposta totalment lliurada de l’orquestra.

La primera nit de Walpurgis és una obra esplèn-
dida en què el text de Goethe utilitzat és una subtil
queixa pel fet que les autoritats havien volgut soter-
rar l’antiga tradició de la nit del 30 d’abril, en què
pel pas de l’hivern a la primavera imaginaven una
barreja d’esperits i d’humans, amb la disbauxa cor-
responent, amb una festa l’1 de maig dedicada a
santa Walpurgis. Els poemes cantats per un tenor,
una mezzo, un baix i el cor estan agombolats per una
orquestració exquisida. Després d’una obertura que
relata el pas del mal temps a l’arribada de la prima-
vera, esclaten tenor i cor amb un exultant Riu el mes
de maig. Amb un text de difícil lògica que afirma
que el bosc és un indret lliure i que diu que espanten
un «capellanum» amb el diable que ell mateix havia
inventar, passen a un misteriós final: «Com la flama
sorgeix del fum,/ fes sorgir la nostra fe! I per més
que ens privin de l’antic costum, la teva llum, qui
l’ha fet robar?» Magnífic, el baix José Antonio Ló-
pez, i vam tenir el plaer de sentir novament l’emer-
gent tenor lleuger David Alegret. Bé en to i en pro-
jecció de veu la mezzo Francisca Beaumont en el
seu únic fragment. El cor, amb alguna reserva en les
culminacions agudes, molt musical i, com és la seva
característica, fresc en les veus femenines. Gràcies
a l’OSV ens hem pogut endinsar sonorament en la
setmana que, a més de ser la de Passió, rep també la
primavera.
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Música de primavera
� Programa: Obres de Haydn i Mendelssohn per

l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Madrigal,

amb els solistes David Alegret, Francisca

Beaumont i José Antonio López dirigits per Víctor

Pablo Pérez.

Lloc i dia: Concerts Simfònics al Palau. Palau de

la Música, 15 de març.

JORDI MALUQUER

● El projecte Ciutat de la
Música, que impulsa l’A-
juntament de Sabadell, té
previst oferir a finals
d’any un projecte pilot per
formar cantants d’òpera a
distància i de manera vir-
tual –s’anomena Electro-
nic Learning Sing– utilit-
zant les noves tecnologies.
Aquest és un dels eixos
dels convenis que l’Ajun-
tament va firmar ahir amb

la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i la
Fundació I2cat. La inten-
ció és crear un centre de
formació musical d’abast
internacional i també un
edifici en què es puguin
desenvolupar tot tipus
d’activitats artístiques en
directe que es puguin enre-
gistrar en àudio i vídeo.
Aquesta primera prova pi-
lot servirà per avaluar amb
quina tecnologia i com

s’ha de gestionar el model
final d’escola de cant vir-
tual. Amb l’acord, la Fun-
dació I2cat i la UPC es
comprometen a aplicar les
tecnologies més modernes
en la producció i la trans-
missió de la música.

La Ciutat de la Música
de Sabadell, que dirigeix
Joan Francesc Marco, es
basteix a partir de la cons-
trucció d’un edifici a l’Eix
Macià, que ha d’incloure

un teatre, un conservatori i
una escola de música entre
altres instal·lacions, que
dissenyarà l’equip d’ar-
quitectes Sanabria i Saba-
té. Ara s’està en procés de
discussió per definir el
projecte arquitectònic, pe-
rò també el model de ges-
tió i funcionament. Per ai-
xò s’ha constituït una co-
missió tècnica assessora
de reconeguda vàlua en
l’àmbit de la cultura.

Sabadell formarà cantants d’òpera a
distància i de manera virtual a finals d’any

EL PUNT / Sabadell

l text de Pirandello planteja
una escena paradoxalment
còmica (per a l’espectador)

i tràgica (per als personatges). La
desgràcia d’uns esdevé l’escarni
amb què es provoca el riure dels al-
tres. Certament, l’acció de la sego-
na part, el desenllaç tràgicament
feliç per als moralistes que han de
renunciar als seus principis per es-
borrar l’única taca del seu full im-

E

maculat de bona actitud, és molt
rodona i no cal forçar res. Aquí, la
direcció es limita a marcar ritmes
amb el contrast planer de les cria-
des i el mariner. Efectiu i net. Ben
diferent és a la primera part, on,
amb un plantejament menys risi-
ble, Pla decideix pujar l’esgarip
dels alumnes i, sobretot, del pro-
fessor, que perd els estreps ridícu-
lament. La comèdia intel·ligent
cau en la gracieta pueril. El plante-
jament final de l’obra permet, afor-
tunadament, reconciliar-se amb la
proposta en global.

Escrita el 1919, ridiculitza la fal-
sa moral de les classes mitjanes/al-
tes. La religió i la rectitud amb la
família són els pals de paller d’una
societat pròspera però no feliç. Per
contra, les criades i els mariners (i
el mateix capità quan aconsegueix
treure’s la faixa moral al poble on
és algú casat amb algú altre) gau-
deixen d’una major llibertat tot i
estar sotmesos, sovint, a treballs i
posicions poc honroses. S’intueix

un flirteig entre la criada (brillant,
per apàtica i desganada, Teresa Ur-
roz) amb el criat del capità.

Evidentment, si hi ha un perso-
natge que porta el pes de l’obra és
Eduard Farelo. Executa un profes-
sor de llatí teòricament incorrupti-
ble però que en realitat falseja, és
violent, covard, fins i tot maldes-
tre. Un antiheroi que, per més inri,
ha de renunciar a l’únic èxit (l’a-
mor per una muller casta que el seu
home ignora i maltracta) per estal-
viar-se un rebombori social (ha
deixat embarassada la dona del
mariner). Teresa Sánchez és la do-
na virtuosa, que sorprendrà pen-
jant cinc geranis a la finestra. Jordi
Martínez, una bèstia, com ja és ha-
bitual, resol amb èxit els seus per-
sonatges. És una comèdia per riure
que ha aguantat prou bé el pas dels
anys però que prefereix la subtile-
sa, les picades d’ullet (com és el
llenguatge en què evita les parau-
les maleïdes d’aquella societat
moral) a l’efecte cridaner.
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Dia i lloc: dissabte, 15 de març,

al Teatre Alegria (Terrassa). Del

27 de març al 27 d’abril a la sala

Petita del TNC. Barcelona.

teatre | «l’home, la bèstia i la virtut»

JORDI BORDES

Forçar la comèdia, que ja roda

Una escena còmica de L’home, la bèstia i la virtut de Pirandello, coproduïda pel TNC i el CAET./ GEMMA MIRALDA


