
El Cor del Palau i la Simfònica innoven 
una versió escenificada de «La Creació»
L’estrenen aquest divendres a La Faràndula, i dissabte la presenten al Palau

ESTEVE BARNOIA

La directora escénica Marta G. Otin, centre, assajant amb Torquestra i els cantants solistes

«Els intèrprets fan 
música a partir del 
cos. Implicar el cos, 
pot contribuir a la 
qualitat de la música i, 
sobretot, a transmetre- 
la al públic», diu Marta 
Garcia Otin, directora 
escènica a la versió de 
La Creació de Haydn 
que divendres(21 
h) s'estrena a La 
Faràndula.

JOSEP ACHE

Els intèrprets al cas són els 
músics de la Simfònica, el Cor 
de Cambra del Palau de la Mú
sica Catalana, que junt amb 
l’Orfeó Català dirigeix el saba- 
dellenc Josep Vila Casabas, 
i els cantants solistes: Marta 
Matheu (soprano), David Ale
gret (tenor) i Enric Martínez- 
Castignani, baríton. I al seu 
càrrec, La Creació de Haydn, 
monumental.

Però tampoc faran ben bé 
d’actors. Tret dels violoncels, 
els instrumentistes tocaran 
a peu dret, en ocasions es 
mouran per l'escenari i hi hau
rà -interactuacions» amb els 
cantants, i d'aquests entre sí. 
I tret de violoncels i contrabai
xos, estàtics per raons òbvies, 
l’orquestra es mourà per l'es
cenari en moments especial
ment significats.

Al principi, el caos
D'entrada, la introducció or
questral a la qual Haydn va 
posar un títol contundent, més 
que explícit: La representació 
del caos. A l’orquestra li tocarà 
representar-la, la qual cosa ha 
obligat els músics a aprendre- 
se-la de memòria, perquè no 
tindran els faristols davant, i 
a prescindir de les indicacions 
del director. Rubén Gimeno, ti
tular de la Simfònica, serà un 
més en el «caos».

És el que conten els primers 
versicles de la Bíblia. El cel no

L’orquestra 
es redescobreix 
a peu dret
No serà el primer cop 
que la Simfònica toquí a 
peu dret. com practiquen 
i prediquen cada cop 
més intèrprets de 
música antiga, d'abans 
del XIX. L'orquestra de 
Sabadell ho va fer al 
Palau el gener passat, 
sota ia direcció del 
violinista Abel Tomàs, 
concertí en l'ocasió, amb 
la Simfonia 40 de 
Mozart de pinyol al 
programa. I van fer un 
molt bon concert.

es distingia de la terra, ni la 
llum de la foscor. La imatge 
també es podria encaixar amb 
allò de la matèria i l’energia 
que va teoritzar Einstein i amb 
la teoria del big-bang que ha 
fet forat en la ciència. El Gène
si, però, no deixa de tenir sen
tit poètic, en concret, angèlic.

El Déu que, més que crear, 
primer quer res va posar ordre 
endreçant més que manant. 
Va separar la llum de les tene

bres, creant les nits i els dies, 
el cel de la terra i, en la terra, 
els continents de les aigües. 
«Va veure Déu que la llum era 
bona-, mentre «esgarrifada», 
«davant l'ordre acabat de cre
ar», la «turba dels esperits in
fernals es va retirar cap a les 
profunditats abismals».

Com en un cercavila
És en la lectura que al 1798 
en va fer Haydn. Ho diu tal
ment el texte basat en el relat 
bíblic que li va escriure Go- 
ttfried van Swieten. Les tres 
veus solistes corresponen als 
àngels Gabriel, Uriel i Rafael. 
El cor, a efectes narratius, no 
fa més que reforçar moments i 
imatges rellevants. Per bé que 
amb altres recursos, els movi
ments escènics dels músics 
en serien afins en el sentit, o 
en la intenció si més no.

L'orquestra actuarà també 
com una fanfàrria de cercavila 
mentre l ’arcangel Rafael, aquí 
el baríton Enric Martínez-Cas- 
tignani, canti l'aria on descriu 
el goig de Déu davant la crea
ció de la vida. «amb espècies 
de tota mena» entre les quals 
encara li quedava per crear la 
humana.

Marta Garcia Otín, profes
sora d'Interpretació a l'insti-

Entusiasmes 
de Josep Vila i 
Rubén Gimeno
«A La Creació sempre II 
descobreixes coses. És 
inesgotable, diu Josep 
Vila, director del cor. 
Aquest cop, a més, la 
porta a La Faràndula, on 
fa 30 anys havia dirigit 
la Coral Belles Arts. I a 
Rubén Gimeno, director 
de la Simfònica, el 
fascina l'acord en Do 
major en el qual Deu «fa 
esclatar la llum». En la 
versió escenificada, no 
serà fins llavors que 
prendrà la batuta.

tut del Teatre, té experiència 
en aquesta manera d’esce
nificar la música. Filla i veïna 
de Granollers, ho ha treballat 
sobretot amb el prestigiós cor 
infantil dels Amics de la Unió, 
la gran institució musical de 
l'altra capital del Vallès. I. amb 
la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya (JONC), va dirigint 
cada any des d'en fa tres la 
producció Somnis de músic. 
amb la música del Somni d'una

nit d'estiu de Mendelssohn. 
basada en la comèdia de Sha
kespeare. Allò de la «música 
descriptiva», que es deia molt 
al XIX, inspiraria igualment la 
«interpretació ■
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