
42 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 28 NOVEMBRE 2014

Pura fascinació
CRÍT ICA D’ÒPERA

Escena de Coup fatal, que avui es representa al Temporada Alta

Philippe Jaroussky

Autors: Antonio Vivaldi
Intèrprets: P. Jaroussky, con-
tratenor i Ensemble Artaserse
Lloc i data: Cicle Música Anti-
ga. L’Auditori (26/11/2014)

ROGER ALIER

Els nostres polítics en general
són musicalment incultes i igno-
ren que un cantant cèlebre com
el contratenor francès Philippe
Jaroussky pot omplir de gom a
gom una sala de gran capacitat
amb gent que –pagant– van a
aplaudir el personatge i segur
que votarien el que els digués.
Dic això perquè, malgrat el
temps inestable d’aquest final de
novembre, la Sala Pau Casals de
L’Auditori es va omplir d’entusi-
astes per escoltar la convocatòria
d’un famós contratenor que ha
cantat per tot el món i ha vingut
en un únic concert a Barcelona.
El repte era fer-nos escoltar

un programa dedicat completa-
ment a Vivaldi, incloent-hi pe-
ces instrumentals a càrrec de
l’Ensemble Artaserse, que va
obrir la sessió amb un preciós
Concert en do per a corda i clave-
cí.
La fascinació, però, va créi-

xer en sentir-se la veu de Phi-
lippe Jaroussky, un contrate-
nor de veu preciosament vellu-
tada –cosa gens freqüent en
aquest tipus de cantants– inter-
pretant amb una gran riquesa
de matisos els passatges plens
de detalls ornamentals, arrisca-
des coloratures i canvis d’inten-
sitat pròpies de les partitures vi-
valdianes, la primera de les
quals va ser la Stabat Mater

RV621, una de les relativament
poc freqüents peces sacres de
Vivaldi (un capellà poc religiós,
en el fons).
A la segona part, i després

d’una altra peça orquestral
(l’anomenada Simfonia en Do),
Jaroussky es va anar convertint
en l’admirable intèrpret de di-
verses òperes vivaldianes (les
dues últimes del personatge de
Licida, de la menys desconegu-
da L’Olimpiade, 1734) que va fer
tocar el cel amb les mans als as-
sistents al concert, que vanpror-
rompre en crits i aplaudiments
que ell va agrair modestament,
mentre fins i tot els membres
de l’orquestra s’afegien al fer-
vor generalitzat, especialment

l’elegant clavecinista del con-
junt, Yoko Nakamura.
El cantant va concedir tres bi-

sos, els primers dels quals pro-
cedia d’una òpera quasi total-
ment perduda del compositor,
Tieteberga, i acabant amb l’ex-
traordinariCumdederit delNisi
Dominus RV 608 del composi-
tor venecià. Jaroussky, elegant i
jovenívol, va justificar plena-
ment aquest entusiasme per
part d’un públic que no té la pas-
sió pel barroc dels nostres veïns
francesos, però que va demos-
trar una connexió amb l’intèr-
pret que cada cop s’acosta més
a aquest nivell.c

CRIS VAN DER BURGHT

És un contratenor
de veu preciosament
vellutada, cosa gens
freqüent en aquesta
mena de cantants

JUSTO BARRANCO
Barcelona

M
úsica barroca a rit-
me africà. Congo-
lès, per ser exactes.
Un espectacle amb

àries de Vivaldi, Gluck i Händel
cantades pel jove contratenor
Serge Kakudji (Kolwezi, Katan-
ga, 1989). I interpretades amb rit-
mes tradicionals i de jazz i amb
instruments autòctons com el li-
kembe, l’anomenat piano dels po-
bres, per dotzemúsics deKinsha-
sa, la capital de la República De-
mocràtica del Congo. I, per si fal-
tava res, tot amb direcció escèni-
ca d’Alain Platel –el fundador de
Les ballets C de la B belgues– i
musical de Fabrizio Cassol. El re-
sultat, un bombó que gira per tot
el món i que sota el nom de Coup
fatal (Cop fatal) aterra avui i de-
mà al teatre El Canal de Salt dins
del festival Temporada Alta.
Platel va explicar a La Van-

guardia durant el darrer festival
Grec que treballant a Coup fatal
amb el contratenor i els músics
congolesos s’ha adonat “de com
de racionals som a Europa”.
“Aquí volem donar una explica-
ció a tot. En canvi, amb ells tot és
més físic. Les seves versions de
Händel, Vivaldi o Gluck, amb els
quals tenen connexió per la poli-
fonia, són molt més riques. Ara
crec que ja no vull escoltar els ori-
ginals”, concloïa.
El coreògraf ha donat forma te-

atral a Coup fatal incloent-hi
mencions a la violència i la guer-
ra que ha triturat l’antic Zaire pe-
rò també ajudant-se dels exube-
rants i elegants gestos dels ale-
gres sapeurs, els dandis de Kin-

shasa. Malgrat tot això, Platel ha
arribat l’últim al projecte, que va
començar com una proposta del
Reial Teatre Flamenc de Brus-
sel·les, el KVS, que organitza un
festival a Kinshasa –la seva anti-
ga colònia– anomenat Connexi-
on Kin. El KVS volia programar
un recital amb Kakudji, que va
causar enorme impressió a Euro-
pa gràcies a l’espectacle de Platel
Pitié!, així que va reunir els mú-

sics congolesos, que es van posar
a treballar sobre les àries barro-
ques escollides pel jove contrate-
nor. El muntatge es va estrenar
l’any 2010, però van continuar
treballant-lo fins a convertir-lo
en tot un espectacle amb les in-
corporacions de Cassol i, final-
ment, Platel.
Kakudji, que ha actuat a les

òperes deMadrid i París, diu que
al final la barreja deCoup fatal no
és “una amanida de components,
sinó unpuré que té un gust increï-
blement bo i obre horitzons a la
música i a les persones”. Perquè
el cop fatal, creu, és el desafia-
ment de la barreja de músiques i
de viure tots junts, “és una espe-
rança per a tothom”.
“A l’obra expliquem la vida a la

congolesa. Allà es plora amb un
somriure i es riu amb llàgrimes, i
hi ha festa cada dia perquè no se
sap què passarà demà”, diu Ka-
kudji, que va descobrir l’òpera
amb set anys per la televisió: “La
sentia i em semblava que fins i
tot entenia el que explicaven.
L’òpera em va elegir. és el lloc
des del qual m’expresso millor”.
Com a Coup fatal, que, recorda,
conclou amb l’àriaLascia ch’io pi-
anga del Rinaldo de Händel, un
cant a la llibertat que aspira que
s’imposi a l’Àfrica.c

“Mostrem la vida a la
congolesa, en què es
plora amb un somriure
i es riu amb llàgrimes”,
diu Serge Kakudji
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WILLIAM SHAKESPEARE
Direcció: JOAN OLLÉ

La comèdia de Shakespeare en què la màgia
de la nit desencadena la bogeria amorosa
i les passions més ocultes

Aprovat inicialment en sessió de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa
celebrada en data 17 de novembre de 2014
el projecte de “pavimentació de l’Av. Canigó
entre el carrer Martorell i el Barranc de Ca-
putxins” quin pressupost d’execució per con-
tracta ascendeix a la quantitat de 112.405,29
euros IVA inclòs, es sotmet l’esmentat projecte
amb tota la documentació integrant al tràmit
d’informació pública pel termini de trenta dies
hàbils comptadors des de l’endemà hàbil de la
data de publicació del corresponent anunci al
BOPT, diari de major difusió de la província i
taulell d’anuncis municipal, perquè es puguin
presentar les al·legacions o reclamacions que
es considerin pertinents.

Per la seva consulta l’expedient es troba ex-
posat al departament d’urbanisme, tercera
planta de l’edifici consistorial, Plaça d’Espanya
núm. 1, en horari de dilluns a divendres de 9 a
14 hores.

L’Alcalde,
P.D. (decret 1403/11)
Tinent d’Alcalde i Regidora de Serveis al Territori
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa (Terres de l’Ebre), 21 de novembre de 2014.
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Salt acull l’explosiva barrejamusical del ‘Coup fatal’ d’Alain Platel
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