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CULTURES

COR LIEDER CÀMERA I
ORQUESTRA BARROCA CATALANA

Direcció: Manel Valdivieso i Santi
Aubert. Obres de Purcell i Händel � DIA:
21 de febrer. Toc de Música Clàssica.
Teatre Kursaal. Manresa  

Una quantitat de públic no gens
menyspreable va aplegar-se dis-
sabte, al teatre Kursaal, per escol-
tar el segon dels quatre concerts
del Toc de Clàssica. Després de l’ar-
rencada simfònica amb l’OBC, to-

cava el torn d’un interessant con-
cert de música barroca comme-
moratiu del è aniversari del
naixement del compositor anglès
Henry Purcell (-) i del
è aniversari de la mort del
compositor de Halle, però nacio-
nalitzat anglès, Georg Friedrich
Händel (-).

El Cor Lieder Càmera, l’Or-
questra Barroca Catalana i solistes
vocals, sota la direcció de Manel
Valdivieso, van ser els encarre-
gats de donar forma a un concert
que va tenir dos moments ben
diferenciats: una primera part que
no va traspassar els nivells de la
correcció, més enllà de bones in-
tencions conceptuals, com la de
combinar les corprenedores Fu-
nerals Sentences purcellianes amb
una Chaconny  en sol menor del

mateix Purcell, i una de segona
marcada per la lectura intencio-
nada, atenta i fulgurant del brillant
Dixit Dominus, una de les obres
mes reeixides del Händel jove.

El Cor Lieder Càmera, com ca-
lia preveure, va demostrar el per-
què és, ara per ara, un dels millors
cors catalans. A banda d’alguns
desajustaments estilístics (que
s’haurien so-
l u c i o n a t

amb un control tímbric i del volum
sonor), la seva fermesa i convicció
interpretativa  van, senzillament,
brillar. L’Orquestra Barroca Cata-
lana, liderada per Santi Aubert, va
saber jugar el seu paper d’acom-
panyament i, de vegades, aquest
rol la va portar a moments de dis-
tensió. Una distensió que, en ab-
solut, no vam trobar en la lectura
que va fer d’un dels Concerto Gros-
so de l'Opus  de Händel.

El veritablement impactant va
arribar amb un Dixit

Dominus en què Valdivieso va ju-
gar més la carta de la teatralitat i
brillantor que no la de la retòrica
del missatge religiós. Amb la in-
tervenció d’un destacat conjunt de
solistes,  alguns dels moviments
van portar-nos moments realment
esplèndids. Amb una fuga final
portada a un ritme trepidant es va
cloure un concert que precedeix la
sempre benvinguda nova visita
del Quartet Casals. Jo, de vostès, ja
reservaria les entrades.
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MÚSICA CRÍTICA

El Cor Lieder Càmera va demostrar, al Kursaal, el perquè
és, avui dia, un dels millors cors catalans. Correcció a la
primera part i brillantor amb «Dixit Dominus»

UN DIXIT DOMINUS IMPACTANT

Una imatge del concert de dissabte amb el Cor Lieder Càmera i l’Orquestra Barroca Catalana. JOSEP ROJAS

JUGANT AMB MOLIÈRE
Direcció: Esteve Polls. Intèrprets: Víctor

Álvaro, Xavier Capdet, Sílvia Vilarrasa,
Mercè Montalà, Ramon Canals.  � DIA:
22 de febrer. Kursaal. Manresa.

Jugant amb Molière, de Juan
Antonio Castro, amb traducció i
adaptació de Josep M. Vidal, va
passar diumenge per Manresa
amb homenatge inclòs al veterà
Esteve Polls. L’obra converteix l’es-
cenari en un espai on interactuen,
en un imaginatiu exercici, alguns
dels personatges de les principals
obres del dramaturg francès: Les

dones sàvies, L’Avar, El malalt ima-
ginari, que entrellacen les seves
històries per fer-ne una de nova, en
un joc que han creat els
personatges saltant de les
pàgines on eren per trobar-
se fora dels llibres.
Sganarelle, del Don
Joan de Molière, es
converteix en el
narrador, director i
coordinador d’a-
questa història en
què, com és cons-
tant en la drama-
túrgia de Molière,
els personatges
més hàbils, savis i
enginyosos a l’ho-
ra de resoldre con-
flictes seran els que
proporcionaran el
final feliç a la his-
tòria.
Jugant amb Mo-

lière té una acurada i vistosa po-
sada en escena que s’acaba tintant
d’insipidesa, de correcció sense es-
tridències. Els esforços de dos in-
tèrprets destacables com Víctor Ál-
varo i Xavier Capdet van donar
llum a un muntatge massa fosc per
a la gran qualitat del
text.
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EXCESSIVAMENT FOSC

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Dues de les actrius de Jugant amb Molière
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TONI ALBIR/EFE

El fotògraf camerunès Samuel Fosso, al costat d’una de les seves imatges,
ahir al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que acull una
mostra de fotografia africana on es poden veure fins a dues-centes imatges
d’autors contemporanis de diferents països africans. Fosso, exclusivament
amb autoretrats, indaga en temes com la identitat. -Efe
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Fotografia africana contemporània al CCCB


