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ant Esteve ve a ser com la
festa major de l’Orfeó Cata-
là que entronca amb aquesta

diada tan arrelada a la cultura del
país. I també permet l’observació,
d’un any a l’altre, de com evolu-
cionen els distints conjunts vocals
amateurs que s’apleguen a l’Orfeó.
Enguany tot plegat tenia una di-
mensió especial: veure l’estat aní-
mic en què es troben els cantaires
després de les batzegades i escàn-
dols financers que han sacsejat la
nostra centenària institució. Pels
cantaires no quedarà. Dels petits
als grans van demostrar el seu lliu-
rament al cant i els ànims necessa-
ris per tirar endavant. Per això
l’obra, que teòricament cloïa el
concert El rústic villancet amb lle-
tra de Josep Carner i música de
Lluís M. Millet, feia bona la frase
que titula aquest comentari, al·le-
luia en el dolor: sobreposar-se a tot
i tirar endavant com ja ha passat, i
més tràgicament, altres vegades.
Per fer nostra la darrera frase de la
cançó, Al·leluia Catalans, potser
caldrà esperar que d’una vegada
ens deixin expressar lliurament la
nostra voluntat de si volem seguir
pertanyent o no a l’Estat que de
grat per a uns i per força per a d’al-
tres ens allotja.

Entre moltes cançons ens van
deixar molt bon regust El rabadà
del cor de petits; el Fum, fum, fum
pel cor infantil amb una directora
que, malgrat només tenir un piano,
també se la veia capacitada per di-
rigir conjunts instrumentals; La
Pastora Caterina pel cor de noies;
i Entre Flors, d’Antoni Nicolau

S

sobre text de Verdaguer, pel cor jo-
ve.

Els moments de canvi de cor
s’omplien amb cançons i danses de
Mompou, ben tocades per Josep
Buforn. A l’orella sonava bé però,
visualment, no deixava de ser un
malbaratament d’aquesta música
exquisida el fet de veure-la com un
recurs per tapar un trànsit.

La segona part la va omplir l’Or-
feó Català i l’Orquestra Barroca
catalana (potser si són d’aquí po-
dríem estalviar-nos els adjectius
català i catalana només útils si van
de viatge). Josep Vila ha dut el seu
conjunt al nivell més alt de la seva
història de postguerra. El domini i
els matisos que va aconseguir, amb
arranjaments orquestrals del ma-
teix director, de tres nadales i del
Rústec villancet, veig difícil és que
es puguin superar. No és el mateix,
però, quan s’enfronten al gran re-
pertori i han de competir amb ver-
sions dels grans conjunts profes-

sionals. Així, el Magníficat de Jo-
hann Sebastian Bach, que és una
obra que se t’endú, va sonar tou i
en retenim: el gran moment vocal
d’un dels solistes, la soprano Mar-
ta Mathéu; el fraseig orquestral en
Et misericordia i en Esurientes; i
l’accent molt hispà del fandango
contingut que Bach deixa entre-
veure en el Deposuit potentes.

El Glòria final va sobrevolar les
prestacions anteriors i ens fa pen-
sar que potser era la primera canta-
da en públic d’una obra que repeti-
ran el dia 7 de gener, en el festival
Mil·lenni, i que encara pot créixer.
El final va ser de festa total: el San-
ta Nit participat amb el públic i tots
els cors; el Cant de la Senyera,
cantat com sempre amb els oients
dempeus i, davant dels aplaudi-
ments, un Noi de la Mare cantat no
com el Cor de Noies, amb l’arran-
jament de J. Domènech, sinó en
versió tradicional i que es va agrair
com a contrast il·lustratiu.

� Programa: Cançons de nadal i
Magnificat en re major, BWV 243
de Johann Sebastian Bach, pels
Cors de petits, infantil, de noies i
juvenils de l’Orfeó, dirigits per
Glòria Fernàndez, Glòria Coma,
Buia Rexach i Esteve Nabona.
Orfeó Català i Orquestra Barroca
Catalana i solistes dirigits per
Josep Vila.
Lloc i dia: Palau de la Música de
Barcelona, el 26 de desembre.
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Al·leluia en el dolor

Un instant del concert de Sant Esteve al Palau de la Música. / ANTONI BOFILL

ntoni Gaudí segueix captivant. Tot i que
els seus edificis figurin en totes les guies
turístiques de Barcelona, hi ha molt mate-

rial que es desconeix pels seus veïns descendents.
Joan vives va rebre un encàrrec de fer un espectacle
musical per a la família i s’ho va haver de repensar
dos cops. Certament, Gaudí és un aroma que em-
briaga, que domina tot allò que toca. Tot i que
aquest genial arquitecte, mort tràgicament atrope-
llat per un tramvia, disposa d’una versió de musical
fallida (Gaudí), ara la desacomplexada versió de
Vives i Piti Español aconsegueix transmetre ganes
de veure l’edifici, més que no pas respondre les in-
cògnites, els secrets, que evoca el títol.

Què passaria si un jove manobre de la Casa Milà
despertés d’una estranya becaina en ple segle XXI?
La raó té prou potència per construir un calidoscopi
de sorpreses i emocions. Però el rerefons de Gaudí,
de la seva Casa Milà (la popular Pedrera, tot i que a
ell i al propietari els enfadés aquest malnom), ofega
qualsevol fil argumental. La informació, servida
amb comptagotes, de Gaudí i l’edifici que allotja
l’auditori, captiva tant que la resta queda en un se-
gon pla. La peça dramatúrgica es revela com un efi-
caç reclam per concertar una visita a l’edifici (o a la
Sagrada Família, o al parc Güell o a la Casa Bat-
lló...), però pateix perquè aquest embat no ofegui el
plantejament escènic.

El treball dels actors és meritori. Marina Pastor
(Júlia) fa una convincent noia tímida, aplicada i en-
amoradissa. Per la seva banda, Paula Vives (Vicki)
reivindica el seu paper estrambòtic i fa veure com
l’arquitecte deuria ser vist com un estrany en la se-
va època. Marc García és un discret pianista que es
revelarà còmplice per un desenllaç conservador,
que ajuda a tancar l’argument. D’altra banda, Jordi
Coll és el manobre Graziel, que manté la seva inge-
nuïtat en bona part de la peça, fins que es troba en el
moment clau de decidir. I Edgar Martínez és Roc, el
noi trempat, valerós, aventurer, que està de tornada
de tot i que es quedarà amb un pam de nas, que sap
encaixar. El Musical Més Petit² es mou àgil, com la
companyia adulta, en aquest format de cançons i
prima dramatúrgia: és un estadi obert, imaginatiu,
simbòlic, que concilia bé amb l’univers visionari
de Gaudí. A les antigues cotxeres, hi ha musical. El
repte és veure si aquest muntatge s’atrevirà a sortir
del sostre de la Pedrera: Gaudí és un referent vàlid
per a més enllà de Barcelona.
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El geni Gaudí domina
un segle més tard

� Lletra i música: Eduard Vives
Llibret: Piti Español
Intèrprets: Marc García, Paula Vives, Marina
Pastor, Jordi Coll i Edgar Martínez
Dia i lloc: Diumenge, 27 (fins al 3 de gener) a
l’Auditori de la Pedrera.
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