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Lamàgiadel lied Per a tots
els públics

Schubertiada de Vilabertran

Intèrprets:Mojca Erdmann (so-
prano) i Gerold Huber (piano).
Lloc i data: Canònica de
Vilabertran, (2/IX/2011)

JORGE DE PERSIA

Elmóndel lied implicauna sensibili-
tat especial, una bona disposició
d’oient i d’intèrprets, i fins i tot sug-
gereix un clima, de vegades allunyat
del que és estiuenc. Però també dis-
posade lamàgia de transformar l’es-
pai i el temps a través de la capacitat
de l’intèrpret i de la qualitat del seu
treball. I en aquestes sessions esti-
uenques de la Canònica de
Vilabertran (amb molt d’aire de mi-
racle del que parlarem en alguna
ocasió, perquè aquest tema ha de
disposar d’un període de constata-
ció) el món sol canviar, tornar-se
atemporal i fins i tot només atri-
buïm la calor als llumsd’escena. I ai-
xò és la màgia de la música, en
aquest cas, en lamagnífica interpre-
tació d’una soprano que està crei-
xent a passos de gegant, i d’un pia-
nista ja consolidat, d’una sensibilitat
exquisida.
La soprano alemanyaMojca Erd-

mann, que torna feliçment a aquest
escenari, disposa –i utilitza amb ex-
cel·lent criteri–d’una veuprivilegia-
da, d’uns aguts cristal·lins i alhora
de substància, en els quals potmani-
obrar de gust, tenint cura de la po-
tència especialment en els registres

alts dels tres primers lieder de l’op.
107 de Schumann, perles alegres,
meditatives. Però el lied té tendèn-
cia a subratllar els baixos, d’unaban-
da pels temes que tracta –és el cas
d’Im Wald (Al bosc)– i si bé Erd-
mann disposa d’un ampli registre,
queda per matisar aquesta tendèn-

cia a la gravetat quedemanael caràc-
ter de la música amb argúcies ex-
pressives.
Una altra cosa que m’atreviria a

assenyalar en aquesta etapa de crei-
xement expressiu, ja que musical-
ment els seus recursos són immen-
sos, és el fet d’aprofundir el treball
en la intencionalitat del text, els
seus matisos –en la Canción del her-
rero, per exemple, o en l’última es-
trofa de Der schwere Abend– en la
qual el piano subratllamolt béels ac-

cents i la paraula requereix un trac-
tament semblant. Però immediata-
ment compensa l’expressió dolça,
forta i delicada alhora, amb agut
pur, suau, natural, en un fantàstic
vol líric (Rèquiem), o en els quatre
lieder sobre Ofelia de R. Strauss. Un
fantàstic i subtil crescendod’intensi-
tat expressiva va subratllar el Dei-
xeu-me lluir (Mignon) de Schu-
mann, sempreambunpianistade lu-
xe, que en un pla acompanyant dis-

cret nopara de registrar l’expressivi-
tat que fa la fusió ideal entre veu i
instrument. Unmagnífic recital que
va culminar amb la joia –a cappella–
d’algunesde les cançons difícils i bo-
niques que Aribert Reimann va es-
criure especialment per a aquesta
soprano.Una altramarca inesborra-
ble de la qualitat d’aquest cicle, que
milloraria la seva presència amb
llum més tènue –gairebé de cande-
les– en l’escena, i una barana de se-
guretat a l’escala de l’escenari.c

Operetta

Intèrprets: Cor de Teatre
Directors: Jordi Purtí, David
Costa
Lloc i data: Teatre Poliorama
(1/IX/2011)

JAUME RADIGALES

Després d’una breu estada al
Teatre Nacional de Catalunya
la primavera passada, Cor de
Teatre (una agrupació coral
semiprofessional de Banyo-
les) presenta l’espectacle
Operetta al Poliorama, unes
setmanes abans d’actuar al
Temporada Alta. El muntat-
ge, molt voluntariós i eficaç,
s’estructura sobre un seguit
de situacions hilarants que
prenen com a base musical
fragments operístics cèlebres
(i no tan cèlebres) arranjats
magistralment per Pere Ma-
teuXiberta i Esteve PaletMir.
La formació coral, integra-

da per 28 membres, sua la sa-
marreta en un engranatge es-
cènic que no s’atura al llarg
de 75 minuts. Alguns núme-
ros millorarien si se’ls apli-
qués tisorada atesa certa reite-
ració discursiva, però d’altres
funcionen sense pal·liatius,
gràcies a la inventiva de Jordi
Purtí.

La previsibilitat d’alguns
quadres no està renyida amb
l’originalitat global de la pro-
posta, cosa que fa recomana-
ble Operetta per a tots els pú-
blics, tant per als qui saben
qui era Maria Callas com per
als qui es pensen que el Và
pensiero del Nabucco verdià
ésmúsica per anunciar deter-
gents.
Els membres del cor del

Pla de l’Estany canten i actu-
en a la vegada amb movi-
ments sincrònics coreografi-
ats al detall, cosa que de vega-
des fa que el resultat musical
no tingui la pulcritud d’altres
formacions que actuen a cap-
pella. Cal insistir que es tracta

d’una agrupació no professio-
nal, cosa que fa doblement
meritòria la tasca dalt de l’es-
cenari.
Perquè el que preval a

Operetta són les ganes de di-
vertir i els resultats obtinguts
davant d’un públic que oblida
aquell tòpic segons el qual
l’òpera és elitista. La gent de
Cor deTeatre demostren pre-
cisament el contrari i ho fan
ambun espectacle que funcio-
na amb precisió de rellotge-
ria.c

Gerold Huber i Mojca Erdmann, a la Canònica de Vilabertran
SCHUBERTÍADA DE VILABERTRAN

L IED

Prevalen les ganes
de divertir, amb
un públic que
oblida el tòpic que
l’òpera és elitista

A més a més, pots regalar al teu fill 300 cromosmés obrint-li un CompteMiniblue amb 100 €

o ingressant-li 300 € si ja en té un. Els estalvis del teu fill només creixeran, perquè no té comissions.

Descobreix com aconseguir-ho a www.ligabbva.com

Dissabte 20 d'agost: 5 cromos + Piqué

Diumenge 21 d'agost: 5 cromos + Villa

Dissabte 27 d'agost: 5 cromos + Pedro

Diumenge 28 d'agost: 5 cromos + Alves

Dissabte 3 de setembre: 5 cromos + Xavi

Diumenge 4 de setembre: 5 cromos + Iniesta

Dissabte 10 de setembre: 5 cromos + Escut "Barça"

Diumenge 11 de setembre: 5 cromos + Puyol

A cada làmina, 5 jugadors de la Lliga BBVA i 1 crac del Barça.

BBVA et regala 5 cromos + 1 crac del Barça
cada dissabte i diumenge amb La Vanguardia.

Regal de 300 cromos gratis i un sobre amb cromos exclusius de la pel·lícula El Sueño de Iván, amb la sol·licitud prèvia d’adhesió a la promoció en qualsevol Oficina BBVA; per a nous clients que obrin un CompteMiniblue amb saldomínim de 100 € i per als qui ja són clients que facin un ingrés

mínim de 300 € al seu CompteMiniblue. El CompteMiniblue és de titularitat única, s’ha demantenir vigent almenys 24mesos, no té comissions d’administració ni demanteniment i el saldo és de lliure disposició en qualsevol moment. Promoció vàlida fins al 30.9.2011. El lliurament de cromos

tindrà lloc a partir del 8.8.2011. Màxim un regal per client Miniblue. Més detalls a la Línia blueBBVA 902 15 18 25, a www.bluebbva.com o a qualsevol oficina BBVA.
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