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’Orquestra Simfònica del Vallès ha fet vint
anys. Dissabte va oferir als assistents al seu
cicle de concerts barceloní un concert festa

en el qual van aplegar quatre dels cinc directors que
n’han estat titulars i que van programar obres bri-
llants i digeribles destinades al públic perquè po-
gués celebrar-ho. Els comunicadors televisius Al-
fred Rodríguez-Picó i Raquel Sans es van erigir en
presentadors definidors de la festa llegint uns tex-
tos que devien emanar de la mateixa orquestra, ja
que, per exemple, s’hi descrivia el paper que cadas-
cun dels directors havia fet dintre del conjunt. Amb
una dedicatòria especial a qui havia tingut la inicia-
tiva de crear l’orquestra, Mirna Lacambra, van re-
memorar el seu primer director, Albert Argudo, a
qui va recaure la responsabilitat de seleccionar la
primera formació.

Albert Argudo va dirigir molt germànicament
l’obertura del Fliedermaus (Ratpenat), de Johann
Strauss. Havia, però, iniciat el concert Salvador
Brotons, el tercer director, amb una obra d’encàrrec
seva per a l’ocasió, realment festiva. Brotons també
va dirigir el segon moviment del seu Concert troba-
doresc per a violoncel i orquestra amb la col·labo-
ració de Lluís Claret, artista resident enguany.
Aquesta peça, molt ben resolta, no deixa de ser una
glosa de la coneguda cançó de Giraut de Bornelh,
del segle XII, Reis gloriós. Va dirigir també Jordi
Mora, el segon director de l’orquestra, el Poco alle-
gretto de la Simfonia núm. 3, op. 90, de Brahms,
amb la contenció i la seriositat que el caracteritzen.
Una de les parts més reeixides corresponia a una
absència, la del seu darrer director, Edmon Colo-
mer, que no va poder desplaçar-se perquè estava di-
rigint en un altre indret. Aportador d’iniciatives i
d’idees, d’ell va ser escollir cada any un artista resi-
dent. Per celebrar aquesta iniciativa es va demanar
a Albert Guinovart, el primer escollit, que interpre-
tés el segon moviment del seu Concert per a piano i
orquestra. Solista i conjunt van funcionar a la per-
fecció i l’obra, com sol passar quan els compositors
són al mateix temps directors o intèrprets, estava
farcida d’al·lusions o referències. Les més explíci-
tes, de Rakhmaninov, Bernstein i Txaikovski.  

La segona part va estar dirigida pel nou director,
David Giménez, i la va dedicar a fragments i àries
d’òpera. Un duo de La Boheme, de Puccini, O sua-
ve fanciulla, pel tenor Vicent Ombuena i la soprano
Miki Mori, i l’Intermezzo de Manon Lescaut del
mateix compositor van precedir dues àries de Car-
men, de Bizet. La de Don José La fleur que tu
m’avais jettée pel tenor i la de Micaela C’est des
contrebandiers per la soprano. L’orquestra va se-
guir amb dos fragments de les Suites de Carmen i
davant dels aplaudiments van donar un encore amb
el brindis de La Traviata. Per fortuna els aplaudi-
ments es van duplicar i es va acabar com segura-
ment devia estar previst i calia, amb una brillant
execució de la sardana La Santa Espina, de Morera.
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La festa de l’OSV
� Programa: Obres de Brotons, Strauss, Brahms,

Guinovart, Puccini i Bizet per l’Orquestra Simfònica

del Vallès.

Lloc i dia: Palau de la Música. Cicle Concerts

Simfònics. 13 de gener.
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L’acte del Palau, dissabte passat. / GERARD POCH

Dos anys després exacta-
ment de la mort de Victò-
ria dels Àngels neix la fun-
dació que porta el seu nom
per conservar i promoure
el seu llegat i també per
ajudar a formar els joves
talents. Per fer-ho possi-
ble, la fundació ha esta-
blerts acords amb l’Arxiu
Nacional de Catalunya
(ANC), on es podran con-
sultar fotografies i docu-
ments personals; amb
l’Institut del Teatre, que es
farà receptor dels vestits
que Victòria dels Àngels
va portar per tots els esce-
naris del món, i amb l’es-
cola Superior de Música
de Catalunya (Esmuc),
que es dedicarà a digitalit-
zar les partitures i també
crearà beques de grau mit-
jà per donar, «seguint la fi-
losofia» de la soprano, una
oportunitat als joves ta-
lents que despunten.

Projecte discogràfic
La directora del segell Co-
lumna Música, Núria Vila-
dot, va explicar que un
dels primers projectes de
la fundació consistirà a re-
cuperar, seleccionar i po-
sar al dia la discografia de
la que va qualificar com
«una de les veus més in-
tel·ligents i sensibles que
han sorgit al llarg de la his-
tòria». La discogràfica ha
mostrat especial preferèn-
cia per enregistrar òperes i
recitals inèdits; també en-
registraments de Victòria
dels Àngels en directe,
igualment inèdits, i per re-
cuperar la seva discografia

descatalogada.
Viladot va presentar

ahir la Col·lecció Victòria
dels Àngels, que s’ha en-
cetat amb dos CD rigoro-
sament inèdits: Tokyo re-
citals 1988-1990, i Mar-
tha, de Friedrich von Flo-
tow. El primer ja es troba
en el mercat, mentre que el
segon sortirà a mitjan fe-
brer.

Tokyo recitals
1988-1990 és fruit de dos
concerts que Victòria dels
Àngels va oferir en aques-
ta ciutat els anys 1988 i
1990 acompanyada al pia-
no per Manuel García Mo-
rante. Aquest CD inclourà
quatre cançons inèdites
pel que fa als enregistra-
ments de Victòria dels Àn-
gels de l’Ave Maria de
Schubert, i A Chloris,

Fleur fanée i Quand je fus
pris au pavillon, de Rey-
naldo Hahn. El mestre
Manuel García Morante,
que ahir va ser present a
l’acte, va posar de mani-
fest la devoció que sentia
la soprano pel cant popular
català, que la «va capti-
var». Segons el pianista,
«valdria la pena no perdre
de vista el folklore; és una
cosa que no separa els po-
bles, sinó que els agerma-
na». També va comentar la
influència que sobre la se-
va formació va exercir el
fet d’assajar sola, a les au-
les buides de la Universitat
de Barcelona. El pare de
Victòria dels Àngels n’era
el bidell.

Pel que fa a Martha, Vi-
ladot va dir que Columna
Música recollirà el concert

al Metropolitan Opera
House de Nova York, de
l’any 1961, «inexplica-
ment mai editat fins avui».
I que enguany també edi-
taran un disc en què canta
temes de Joaquim Nin i
Joaquim M. Nin-Culmell,
coincidint amb el centena-
ri del naixement del segon,
i la gravació que el 1987 es
va fer al Palau de la Músi-
ca en l’acte inaugural de
l’emissora Catalunya Mú-
sica. El 2008 s’editarà una
versió de Manon de Mas-
senet, del Metropolitan, de
1959; el Recital al Wigmo-
re Hall de Londres, de
1990, i Cançons infantils i
de bressol. En els pròxims
dies s’activarà el web de la
fundació (www.victoria-
delosangeles.org), que in-
formarà de les activitats.

Neix la Fundació Victòria dels
Àngels per editar òperes inèdites

L’entitat crearà beques de grau mitjà per donar una oportunitat als joves talents

La presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, Helena Mora, i el vicepresident, Joan Mo-
rera, en la presentació de la fundació, que té com a logotip una obra de Tàpies. / EFE

� «La Fundació Victòria dels Àn-
gels (VdA) respon bàsicament a la
missió de vetllar pel record de l’obra
de la que va ser una gran cantant, una

A. VIVES / Barcelona gran artista i una gran persona.»
Amb aquestes paraules el director de
Catalunya Música i patró de la Fun-
dació VdA, Àlex Robles, va iniciar
ahir la presentació de la nova entitat

que es va constituir formalment l’1
de juny passat i que tendrà com a ob-
jectiu principal editar òperes i reci-
tals inèdits,a més de recuperar disco-
grafia descatalogada de la soprano.

� El director d’escena Jé-
rôme Savary porta al Tea-
tre Tívoli de Barcelona La
revista negra. New Or-
leans forever, un especta-
cle musical que barreja el
mite de Joséphine Baker i
el seu minimalista cinturó
de plàtans, dissenyat per
Jean Cocteau, amb la tra-
gèdia de l’huracà Katrina.

El muntatge, coproduït
per Festival de Peralada i

l’Opéra Comique de París,
i que es podrà veure a Bar-
celona del 18 de gener al
25 de febrer, arrenca a la
Nova Orleans devastada
pel Katrina. «Hi ha un pia-
nista de jazz molt preocu-
pat pel seu piano, enfonsat
sota l’aigua; un vell can-
tant de blues que ha extra-
viat el seu gosset; aquesta
perla [l’actriu Nicolle Ro-
chelle], que ha perdut la
seva família i el seu amant,

i un productor d’especta-
cles francès que cerca una
ballarina negra per encar-
nar Joséphine Baker», va
explicar Savary. El direc-
tor va recordar la revolució
musical i cultural que va
representar Joséphine Ba-
ker en el París encara colo-
nial de principi dels anys
vint. L’espectacle de Sa-
vary, en què intervenen
vuit musics i deu ballarins,
tots ells negres a excepció

del productor francès,
tracta la segregació racista
dels Estats Units dels anys
vint i trenta, al mateix
temps que fa un recorregut
per la història del jazz. El
recital es tanca amb el ma-
teix Savary tocant la trom-
peta. El musical es va es-
trenar en el Festival de Pe-
ralada l’estiu passat. Ara
ve de París, on es reposarà
a l’abril. Però la seva meta
és Broadway.

Savary barreja el mite de Joséphine
Baker amb la tragèdia del «Katrina»
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