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Format a la ESMUC, el projecte El Teatre Instrumental obre nous camins a la música antiga en Tescena catalana

El Teatre Instrumental ve al Principal 
amb els ‘Nocturns del Rei de Nàpols’
Fan amb instrumentació d ’època l’obra que Haydn va dedicar a Fernando I

Els Nocturns que Haydn va compondre per a Fer
nando IV de Nàpols, rei de les Dues Sicílies i al
hora músic més que notable, tenen encara més 
de deliciós que de difícil de trobar als programes 
dels concerts. Els joves d ’El Teatre Instrumental 
els interpretaran divendres (21 h) al Principal.

JOSEP ACHE

Més enllà d 'exponents tan 
il·lustres com Jordi Savall, la 
música antiga interpretada 
amb instrum entacions d 'èpo
ca comença a prendre vola
da a Catalunya. Els joves d'El 
Teatre Instrum ental, grup for
m at el 2 01 1  a la ESMUC (Es

cola Superior de Música de 
Catalunya), són m olt més que 
un nou exemple. En la gira que 
Joventuts M usicals els hi ha 
organitzat per Catalunya, diven
dres (21 h) seran al Principal.

Tocaran e ls tres primers dels 
deliciosos vu it Nocturns que 
Haydn va compondre entre 
1 786  i 1890  per Fernando IV

de Nàpols o Fernando I de les 
Dues Sicílies, seguint un en
càrrec que també va incloure 
cinc concerts per a dues lire or- 
ganizatte, instrum ent sim ilar a 
les samfonyes o violes de roda 
que perviuen en les músiques 
folklòriques. Entre altres gus
tos melòmans, aquell rei Fer
nando era un virtuós d'aquell 
instrument.

De Haydn a Paísiello
El propi Haydn va arreglar 
aquells Nocturns per a un grup 
instrumental tampoc no gaire 
freqüent: dos clarinets o vio
lins, dues trom pes, dues vio
les, violoncel i contrabaix. Amb

aquest form at les va estrenar 
a Londres al 1791, amb gran 
èxit llavors. D'aquí, també, que 
hagi sobreviscut a l'ob lit gene
ral que pateixen tantes obres 
anteriors al segle XIX.

Dels gustos musicals 
d'aquell Fernando de Nàpols 
en queda l’himne que li va de
dicar Paisiello, súbdit seu a 
més. Amb el títol d ’/nno a l Re, i 
un rotund «viva Fernando il Re! 
iva Fernando il Re!- en la to r
nada, va ser l'oficial del Regne 
de les Dues Sicílies fins que la 
revolució liberal va acabar amb 
aquell estat. Darrerament, és 
m olt cantat pels secessionis- 
tes meridionals que volen se

Un altre Haydn 
amb el Trio 
Ludwig
El Trio Ludwig, resident 
al Principal, anuncia per 
al concert del desembre 
un dels grans trios de 
Haydn, el 41  en sol 
major. Junt amb el K564 
de Mozart, precedirà el 
pinyol del programa: el 
segon dels tres trios Op. 
1 de Beethoven, gairebé 
coetani a aquest de 
Haydn. Tot i diferents, el 
concert de divendres i el 
vinent obren 
perspectives comunes.

parar aquell antic reialme de la 
resta de la República Italiana. 
Es tracta del moviment borbò
nic. com s'autodenomina.

«Un gran plaer»
Per bé que la música queda 
evidentment al marge de la 
política, al Principal hi haurà 
motiu per homenatjar aquell 
Borbó melòman. En un text 
per a Joventuts Musicals, els 
components d'El Teatre Instru
mental valoren com aquests 
Nocturns «són petites mera
velles, són peces m olt riques 
i amb m olts matisos».

«A cada compàs s'esdevenen 
tants aconteixements que ens 
obliga als m úsics a estar molt 
a lerta perquè no que se 'ns 
escapin detalls. Tot aquest 
treball d ’anar desxifrant no no
més les notes sinó el que hi 
ha darrera és per nosaltres un 
gran plaer, sobretot en música 
d 'aquest tipus», concreten. 
L'obra i com s 'h i identifiquen 
els músics auguren un gran 
concert, en efecte ■

L’èxit a La Faràndula obre 
camí a la Simfònica per 
seguir vindicant la sarsuela
El teatre ple va aclamar els intèrprets
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El públic de la sarsuela és 
m olt nombrós, to t i les poques 
oportun ita ts que té  per d is
frutarme en condicions. I. per 
m olt aficionat, sol ser entés. 
En e ls d iscos, la seva gran 
escola i ara refugi, sent grans 
obres amb grans intèrprets: de 
la Lorengar a la Berganza, de 
Sagi Vela a Plácido Domingo o 
Kraus i, en la direcció orques
tral, d 'Ataúlfo Argenta al propi 
Moreno Torraba, que a més de 
les seves obres va dirig ir ma
g istra lm ent títo ls com El Bar
bero de Lavapiés, de Barbieri.

En el cas de Sabadell, aquest

és el públic que d issabte al 
vespre va omplir La Faràndu
la per sentir àries, remanses i 
duets de grans sarsueles, amb 
la Simfònica i dos grans can
tants: Carles Cosías (tenor) i 
Carmen Solis (soprano). I en 
aquesta ocasió, aquest públic 
va quedar encantat des de bon 
principi.

Per fer-ne més concerts
Espectaculars, i en qualsevol 
altre cas insòlites, les acla
macions i els bravos amb què 
van aplaudir la primera peça 
del programa, simplem ent 
instrum ental. Es tractava de 
l'obertura d'El tambor de Gra-

F.STEVE BARNOLA

El compromís dels músics amb la sarsuela va ser en l’arrel de l’excel·lent concert de dissabte

naderos, de Bretón. Van ser 
merescuts. Rubén Gimeno i 
la Simfònica hi van cuidar en 
extrem m atisos i detalls, lluny 
de refiar-ho a la percussió, que 
tan t de protagonisme hi té.

Va ser l'actitud  dels can
tants. d ’una tant o més subtil 
Carmen Solís i de l'exhuberant 
Carles Cossías. Però en l'a r
rel de la qua lita t artística, el 
públic va aplaudir així mateix

l'em patia  i el compromís dels 
intèrprets amb la sarsuela. 
Amb vívida vehemència el va 
expressar Lluís Cabal, viola a 
la Simfònica, que des de l’ úl
tim  rengle de l’orquestra va 
anar fent camins a la boca de 
l'escenari per desgranar co
m entaris sobre les obres.

I no per obvia, s ’ha de dei
xar de banda una conclusió a 
treure 'n: La sarsuela té futur.

Cantants com Carles Cosías o 
Carmen Solís dominen reperto
ris extensíssims, en les quals 
la Simfònica pot fe r m olt m és 
que acompanyar-los des de 
l’excel·lència. Havent-hi públic, 
la Simfònica podria incorporar 
els concerts de sarsueles com 
una cita fixa cada temporada, 
tal com fa amb e ls valsos. A 
més de disfrutar-hi, guanyaria 
públic ■


