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LaJONCil·lusiona
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

ALFONS FLORES

La febreoperística deLaFura arriba aSydney
amb ‘Unballo inmaschera’ visceral

Jove Orquestra Nacional
de Catalunya

Altres intèrprets: JONC Ale-
vins, Cor Infantil Amics de la
Unió, Quixote Quartet
Direcció: Manuel Valdivieso
Lloc i data: L’Auditori
(8 i 13/I/2013)

JORGE DE PERSIA

Hi ha almenys tres àmbits que
marquen el canvi de la nostra so-
cietat en l’últim quart de segle: el
mapa de comunicacions, el de la
sanitat i el de la música. I en
aquest terreny, tandifícil de cons-
truir i de desenvolupament lent,
cal fer una crida a les autoritats
educatives. Això de la música és
una cosamolt complexa –si hi ha
un terreny potser comparable a
la pràctica mèdica és aquest– i
exigeix una formació seriosa en
els diferents nivells, sobretot els
intermedis, i hi ha signes preocu-
pants que no a causa de la crisi,
sinó amb aquest pretext, s’estan
descuidant.

Dic això perquè una de les bo-
nes sorpreses d’aquestsmesos ha
estat tenir elprivilegi depresenci-
ar el concert que ens han ofert fa
un parell de dies la JONC Ale-
vins (joves de fins a 18 anys) amb
una versió –d’agradable escenifi-
cació (MartaGarcíaOtin)– i d’ex-
cel·lent nivellmusical d’una suite
de Somni d’una nit d’estiu de Fe-
lix Mendelssohn. Cal subratllar

la coordinació i eficaç participa-
ció dels membres del Quixote
Quartet, la direcció musical de
Manuel Valdivieso i la coral (Cor
Infantil Amics de la Unió) de J.
Vila i Jover. Però sobretot, la con-
tundent actuació d’aquests mú-
sics tan joves que ens van donar,
com si res, una versió intensa i
musical de deunúmeros d’aques-
ta meravellosa i difícil obra de
Mendelssohn.
Movent-se en escena, ressal-

tant els instruments protagonis-
tes..., no és fàcil sintetitzar la ri-
quesa d’aquesta presentació i el
bon nivell musical assolit. Enho-
rabona. Haurien de fer una fun-
ció especial per als nostres polí-
tics i els seus nens. Aveure si pre-
nen consciència del patrimoni
que tenim i el defensen.
Els més grans de la JONC, per

la seva banda, van donarmostres
fa uns dies (el 8) d’un treball ex-
cepcional en el concert realitzat
sota la direcció del veterà Karl
AntonRickenbacher amb la Sim-
fonia núm. 7 de Bruckner. L’ada-
gi va captivar el públic. Va ser
destacada l’actuació de les dife-
rents seccions (la corda ja havia
mostrat el seu bon tarannà en la
Música fúnebre de Lutoslawski)
en particular la fluïdesa dels me-
talls, i el bon balanç general. En-
horabona novament i a veure si
alguna vegada, melòmans inclo-
sos, prenem consciència de la
importància d’aquestes coses i hi
donem suport amb la nostra pre-
sència.c

En l’inici de les celebracions
del bicentenari de Verdi, La Fu-
ra dels Baus debuta avui a la nit
a l’Òpera de Sydney amb un
muntatge –és una estrenamun-
dial– d’Un ballo inmaschera. És
el primer Verdi que posa en es-
cena Àlex Ollé, que ha volgut
abordar aquesta òpera recupe-
rant el posicionament polític de
la peça, censurat repetidament.
“Aquesta és una història de

conspiració basada en l’assassi-

nat de Gustau III a Suècia, l’any
1792, i amb ella vull reflexionar
sobre el temps present.Quèpas-
saria si una cosa així ens abo-
qués a un nou totalitarisme?”,
es pregunta el furer. I hàbil-
ment, vincula la trama a la de
l’orwelliana 1984. Una granmàs-
cara (ja sigui de rei, banquer, po-
lític o gran corporació) pre-
sideix l’escena a tall de Gran
Germà.
Amb dissenys d’Alfons Flo-

res i Lluc Castells, la proposta,
que ha aixecat expectació a la
metròpoli australiana, consis-
teix en una enlluernadora i rup-
turista faula de decepció, en-
ganys i caigudes en un món on
els rics tenen tot el poder i el
control sobre la població.
Dirigeix l’italià Andrea Moli-

no, i la soprano Tamar Iveri i el
tenor Diego Torre debuten en
els papers d’Amèlia i Gustau III
respectivament. /M. Chavarría


