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DISSABTE DE GLÒRIA Cardona va tancar ahir al vespre la novena edició del Cicle de Música sacra amb un concert dedicat a les àries més
representatives de la música religiosa universal. el Quartet de la filharmonia de Barcelona i la intervenció dels solistes Júlia sesé (soprano),
Joan espina (violinista) i Jordi Reguant (organista) van brindar una actuació gloriosa en un entorn d’alt valor històric i d’acústica celestial
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l classicisme brodat de
Mozart, el dramatis-
me líric de Vivaldi,
l’scordatura exquisi-

da de Biber, la prodigiosa perfec-
ció barroca dels alemanys Bach i
Händel, i la bellesa secreta de Gia-
zotto, van confluir ahir al vespre a
la col·legiata de Sant Vicenç, epi-
centre del segon i últim concert del
consolidat Cicle de Música Sacra
de Cardona. Més d’un centenar de
persones van acudir a aquesta
cita anual per escoltar les àries més
representatives de la música reli-
giosa universal, interpretades per
un quartet i tres solistes d’alt nivell.

El poder orquestral del con-
cert, dirigit per la inspirada batu-

ta de Josep Maria Sauret, va tenir
com a protagonista distingit el
Quartet de la Filharmonia de Bar-
celona, amb Joan Espina (violí), Ju-
lià Borràs (violoncel), Pere Barto-
lomé (violí) i Albert Romero (vio-
la). Aquesta formació, d’ànima de
cambra, va ser el moll de l’os (sa-
cre) de la vetllada i va llegar, amb
una harmonia tonal fecunda, de
variacions rítmiques i melòdi-
ques, obres lapidàries del repertori
europeu, en un espai d’acústica di-
vina i celestial.

El concert, estructurat en tres
blocs, va començar amb la inter-
venció de la jove soprano barce-
lonina Júlia Sesé, que va desbordar
vehemència i sentiment amb una
veu noble impresa en les partitu-
res de J. S. Bach (Simfonia de la
Cantata BWV 156 i Quia Respexit,
del Magnificat), d’A. Vivaldi (Do-
mine Deus, del Gloria) i G. F. Hän-

del (Lascia ch’io pianga).
En el segon bloc, els solistes

protagonistes van ser Joan Espina
i Jordi Reguant. Espina va fer pa-
lesa la seva elevada potestat sobre
el violí fregant les cordes amb  vir-
tuosisme i puntualitat en la Sona-
ta La Crucifixió d’H. Biber, una
peça poc coneguda pel gran públic
i altament sibarita. 

Per la seva banda, Reguant va
festejar a través de les tecles de l’or-
gue, i per delit dels assistents, l’e-
minent Sonata da Chiesa K336
de Mozart. El quartet també va in-

terpretar l’Adagio d’Albinoni, una
cançó força popular i atribuïda
habitualment a Albinoni de forma
errònia, ja que «en realitat és de R.
Giazotto», va matisar el director Jo-
sep Maria Sauret.

El tercer i últim apartat de l’ac-
tuació va girar al voltant d’una
Selecció d’El Messies, de G. F. Hän-
del. A mesura que el tempo del
concert va anar transcorrent, en-
tre allegros i andantes, els sons li-
túrgics es van fer cada volta més
clars i poderosos, fins que a la
part final, la música clàssica sem-

blava alçar-se des de la nau central
de la canònica romànica, travessar
el castell de Cardona, i dominar,
amb el seu alè sagrat i vetust, tota
la conca central del Cardener, sub-
mergida en el crepuscle d’una
ventosa Vetlla Pasqual. 

Així acabava, en un dissabte de
Glòria, la novena edició d’un ci-
cle –el novè–, que, pensat per pro-
mocionar el valuós patrimoni his-
tòric de la vila cardonina, ja s’ha
guanyat un lloc en l’agenda de la
Setmana Santa a la Catalunya
Central. 
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Cardona es
consagra a la
música religiosa

Un quartet i tres solistes, dirigits per Josep
Maria Sauret, van abordar ahir a la col·legiata
de Sant Vicenç els clàssics del gènere sacre



L’ONADA
Direcció: Marc Montserrat. Text: Igna-

cio García May. Intèrprets: Boris Cartes,
Eduard Farelo, Malcolm McCarthy, Marta
Ossó, Alba Ribas, Andrea Ros, Martí Sal-
vat i Joan Sureda. Teatre Lliure (Gràcia).
c. Montseny, 47. Barcelona. Prorrogat
fins al 12 d’abril. De dimecres a diven-
dres, 20.30 h; dissabte, 17.30 i 21 h; diu-
menge, 18 h. 28 euros. Consulteu des-
comptes al web www.teatrelliure.com

Eduard Farelo encapçala el
repartiment de «L’onada» al
Teatre Lliure de Gràcia, una
obra que explica la manera
com el professor Ron Jones, en
un institut de Califòrnia, va
crear un experiment per
mostrar als alumnes per què el
nazisme va ser un èxit social.

Un alumne encuriosit va dema-
nar a Jones com pot ser que molts
alemanys al·leguessin ignorància
després de la Segona Guerra Mun-
dial per assegurar que no sabien
res del que van fer els nazis. Una
bona pregunta que aquest mestre
de l’assignatura d’Història de la
Cubberly High School de Palo Alto
(Califòrnia) va contestar creant al
llarg d’una setmana d’aquell mes

d’abril del 1967 un experiment de
caire psicològic per intentar re-
produir les condicions i els meca-
nismes, basats en els conceptes de
disciplina, comunitat i acció, que
van preparar la societat en el si de
la qual el Tercer Reich va escriure
un dels episodis més ignominiosos
de la història de la humanitat.

El fenomen nazi no és nou als
escenaris barcelonins. Fins avui
encara es pot veure a La Villarroel

l’excel·lent Adreça desconeguda, i
el mateix Lliure va programar fa un
parell de temporades la colpidora
i magistral La nostra classe. L’ona-
da participa de l’intent cíclic de do-
nar una explicació a la barbàrie
que es va produir a l’interior d’u-
na societat culta i civilitzada.

Canviant algunes dades, tot el
que es veu a l’escenari és real. Els
nois d’aquella classe que tutejaven
el professor van esdevenir en po-

ques hores membres de La Terce-
ra Onada, el nom amb què l’auto-
ritat de l’aula va batejar els nois i
noies que, dia rere dia, i a gran ve-
locitat, es van anar introduint en el
paper de membres d’un grup dis-
ciplinat i convençut de formar
part d’un col·lectiu que millorava
les seves vides. El preu? La cessió
de la llibertat individual per acatar
les normes de la massa.

El muntatge que dirigeix Marc
Montserrat, d’una factura impeca-
ble i que mereix perdurar a la car-
tellera, segueix fil per randa l’evo-
lució dels esdeveniments d’uns
adolescents que van experimentar
la conversió de les seves persona-
litats diferenciades i úniques en
comportaments gregaris que in-
corporaven actituds tan detesta-
bles com la traïció de l’amistat, l’ab-
sència de sentit crític i la delació.
L’espectador va descobrint al llarg
de dues hores la resposta a l’inte-
rès de l’alumne i constata com
cap societat està vacunada contra
el virus del totalitarisme.
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«L’onada» porta al Teatre Lliure l’experiment real d’un
professor per explicar com va ser possible el nazisme

feixistes a l’institut

Júlia Sesé, al centre, interpretant «El Messies» de Händel, en la recta final del concert d’ahir al vespre
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Un brillant Eduard Farelo encarna el paper del professor Ron Jones
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