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CRÍTICA DE MÚSICA SIMFÒNICA

Rèquiem associatiu
Rèquiem, de W.A. Mozart

Mozart: Rèquiem. Maria Eugènia 
Boix, soprano. Georglna Reyner. mez- 
zosoprano. Caries Prat. tenor. Jordi 
Sabata, baix. Cor Ciutat de Tarrago
na. Coral Mixta d'Igualada. Coral Ver
ge del Camí, Orfeó de Flix. Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV). Xavier 
Puig, director.

Palau de la Música Catalana dissab
te 25/IV/2015.

ALBERT FERRER FLAMARICH

>^"^onvertit quasi en un 
■ esdeveniment per algu- 
V_^nes latituds catalanes, 
el Rèquiem de Mozart de la 
Simfònica del Vallès amb 
diverses corals del pafs sem
bla revivificar l’esperit asso-, 
ciacionista decimonònic tan 
present a la resta d'Europa 
com a Catalunya. Una activi
tat que, recordem-bo, va ges
tar una tradició convertida en 
emblema nacional.

Per tant, la comesa no és 
marginal i els resultats artís
tics mereixen l'elogi gràcies 
a la direcció d’un Xavier Puig 
a qui voldria escoltar més 
sovint en les nostres tempo
rades simfòniques. De gest 
clar, enèrgic i expressiu amb 
mirada i cos, planteja l’obra 
des d'un dramatisme i una 
intensitat molt teatrals, puntu
alment dionisfac i d'ascendèn
cia beethoveniana.

Aposta per un temps àgil, 
sense precipitació, que dota 
d'un lleuger tenebrisme núme
ros com el «Dies irae», d'un 
caràcter exultant el «Sanctus» 
i de força a les fugues. Alhora 
ressalta detalls ben planificats 
com el crescendo al «Lacri
mosa» o les veladores de les 
sopranos al «Confutatis». Tot 
plegat valida el treball de les 
quatre formacions corals que 
palesen que, a vegades, molts 
no són massa. Sobretot, ate- 
nint-nos a que la professionali- 
tat coral és una excepció.

En conseqüència, estan jus
tificades certes mancances 
tècniques de les cordes mas
culines en la texturació, l’emis

sió i en l'articulació d'alguns 
motius i ornaments (Kyrie, 
Rex) davant una secció feme
nina vibrant, potent i cohesio
nada. L'entrega. la disciplina i 
l’esforç del Cor Ciutat de Tar
ragona, la Coral Mixta d'Igua
lada. Coral Verge del Camí i 
l'Orfeó de Flix són inqüestio
nables. un factor diferencial. 
Igual que la importància del 
projecte i la seva circulació 
pels auditoris catalans. Per 
cert. era molt difícil comptar 
amb l'orgue del Palau i no amb 
un teclat pràcticament inaudi
ble en tota l’obra, a excepció 
d’alguns compassos del «Lux 
aeterna»?

Amb les úniques notes al 
programa substancials llegi
des en el que va de tempo
rada. l'orquestra prèviament 
va oferir VAdagio i fuga en do 
menor com un aperitiu adust 
on la fuga avançava amb més 
força que tensió.

El quartet solista
El cronista és tan partícip 
d’oferir oportunitats entre els 
cantants catalans com d'evi
tar les veus esllanguides tan 
freqüents en aquest repertori, 
especialment entre els tenors 
i les sopranos. Al marge 
d’aquest posicionament, el 
que resulta innegociable és 
un nivell inferior a l'estima
ble. Com a conjunt, el quartet 
solista va funcionar (Recor
dare), destacant-se el baix 
Jordi Sabata per la bona emis
sió i un volum i amplada vocals 
estimables (Tuba mirum).

En canvi, a una de les altres 
tres veus li mancava domini 
del diafragma amb la conse
qüent irregularitat en la col- 
locació de les notes, en els 
sons destimbrats i en l'escàs 
domini del ‘legato’, malgrat 
cercar una expressivitat refi
nada. No cal indicar noms d'al
tres veus catalanes molt més 
preparades a l'espera d'una 
oportunitat dins la temporada 
simfònica de l'OSV. Les escol
tarem la temporada vinent? ■

DR. X. GONDOLBEU/AAOS

Eugènia Montenegro, a la funció de divendres

Turandot, segon ‘cast’
Turandot, de G. Puccini. Prod. Ass. 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell

Maribel Ortega (Turandot), Eduardo 
Sandoval (Calaf). Eugènia Montene
gro (üü). Elia Todisco (Timur). Carles 
Daza (Ping), Bartomeu Guiscafré 
(Pang), Marc Sala (Pong). Dalmau 
González (Emperador), Juan Carlos 
Esteve (Mandarf). Cor AAOS. Polifò
nica de Pulg-Relg. Coral de l'Agrupa
ció Pedagògica de Sant Nicolau. Or
questra Simfònica del Vallès (OSV). 
Daniel Martínez Gil de Tejada, direc
tor. Carles Ortiz, director d'escena. 
Jordi Galobart. escenografia. Nani 
Valls, llums

Teatre Municipal La Faràndula, di
vendres 24/IV/2015.

ALBERT FERRER FLAMARICH

y a Faràndula va acollir 
divendres la segona 

J—/funció de la Turandot 
amb què els AAOS tanquen 
la temporada. Una producció 
que, recordem-ho, ha exhaurit 
les entrades els tres dies a 
Sabadell, que es represen
tarà en nou teatres més de 
Catalunya i que mereixeria 
una quarta funció a la ciutat.

No hi ha dues funcions 
iguals ni tampoc les per
cepcions sobre aquestes si 
l’espectador resta atent. En 
aquest sentit, cal matisar que 
l'escenografia de Galobart 
soluciona bé el pas a l'es
cena final i genera ambienta
cions identificables i il·lustra
tius (Portes de muralla, Sala 
del Tron i Jardí). Carles Ortiz

explica la història de manera 
directa i planera.

Igualment el discurs musi
cal dirigit per Daniel Martínez 
Gil de Tejada es percebia més 
nítid: sense descoordinació 
rítmica (acte I, per exemple), 
amb unísons potents, clí
maxs gens cridats i amb equi
libri entre les cordes del cor. i 
una agrupació infantil -prepa
rada per Laura Obradors- ben 
cohesionada i afinada.

També és un encert no cedir 
als aplaudiments al «Nessun 
dorma» i continuar la funció: 
per respecte als companys 
i pel caràcter més mediàtic 
que artístic que provoca el 
‘hit’. Només demanaríem 
un major èmfasi, amplitud i 
potència -sí, decibels!- en la 
introducció orquestral a l’acte 
segon i la transició a l’escena 
final.

La resta del planter va rei
terar la professionalitat i les 
solvents traces assenyalades 
a l'estrena: des del trio minis
terial (Carles Daza, Marc 
Sala i Bartomeu Guiscafré) al 
Timur d’Elia Todisco, passant 
pel mandarí de Juan Carlos 
Esteve i l'Emperador de l'in
ternacional Dalmau Gonzá
lez. D'aquest darrer no ens 
cansarem de reconèixer-li 
que a la seva edat (75 anys) 
manté una forma vocal òptim 
en papers com aquest. Per

últim, Maribel Ortega repetia 
Turandot afermant-se com 
l’única opció per a la gira 
per Catalunya: arribar amb 
forces a un duet final que 
mereix majors aplaudiments 
d’un públic massa viciat per 
les atronadores referències 
discogràfiques.

El segon repartiment
Eduardo Sandoval és un 
tenor líric pur, de volum 
menys cabalós que Vera- 
mendi però que dota al seu 
Calaf amb un agraït punt de 
malencolia (sobretot a l’acte 
I). Posseeix un centre ample, 
dotat de metall, vigorós i ben 
projectat com va corroborar 
el «Nessun dorma». No obs
tant, en l'agut i el registre de 
pas la col·locació no és tan 
homogènia: a vegades lleu
ment engolada, a vegades 
oberta i amb un Do sobrea- 
gut poc lluït. En qualsevol 
cas defensa el rol convin- 
centment, amb comunicació, 
frasejant amb lirisme i sense 
caure en excés en l'uniformi
tat declamatòria.

Eugènia Montenegro debu
tava en un paper que li 
escau vocal i escènicament. 
La soprano catalana, forjada 
en aquesta pedrera que són 
els AAOS. amara Liü d'una 
dolçor plàcida i sap transme
tre’n la bondat i la tendresa; 
deixant viva la humanitat del 
personatge en una culpabi
litat latent pel seu sacrifici 
fins a la parafernàlia de l'im
mediat i efectista final. Se 
li poden retreure puntuals 
ascensos atacats ‘sul sotto' 
(des de sota) a l'ària «Sig- 
nore ascolta» (Acte I) o algun 
aplanament perfectible però 
el fraseig en les dues àries i, 
especialment tot l'acte III, va 
bastir-se en un legato nítid i 
fluid, en una delicadesa sin
cera í gens artificiosa. L’inici 
de «Tu che di gel sei cinta» 
va ser una de les confessi
ons més humils i emotives 
que s’han presenciat a la 
Faràndula les darreres tem
porades ■

Jordi León assumeix la batuta de la 
Cobla Simfònica Catalana a Sabadell

REDACCIÓ

L’entitat local Sabadell, més 
Música ha arribat a un acord 
amb el mestre Jordi León per 
esdevenir el nou director de la 
Cobla Simfònica Catalana, en 
substitució de Marcel Sabaté.

La Cobla Simfònica Cata
lana, reconeguda com la pri
mera cobla que transcendeix 
el conjunt instrumental català

més enllà de la sardana per 
universalitzar-ne la seva carac
terística sonoritat i adoptar-ne 
composicions dels millors 
clàssics, va iniciar el seu camí 
de la mà del mestre Mora- 
leda per passar en els darrers 
anys a ser dirigida pel mestre 
Sabaté.

Director-fundador de la cobla 
Sant Jordi, que ha liderat per 
espai de més de 20 anys,

Jordi León va néixer a Barce
lona l'any 1952. Fou alumne 
del Conservatori Municipal de 
Música d'aquesta ciutat, on va 
cursar estudis de solfeig, har
monia i diversos instruments 
de vent. obtenint el títol de 
Professor Superior d’Oboè.

Posteriorment, va seguir 
estudis superiors d'harmonia, 
contrapunt i instrumentació 
amb Manuel Oltra i va assistir

a les classes de direcció d’or
questra d'Antoni Ros-Marbà.

Cal destacar la seva cons
tant dedicació al flabiol i el 
tamborí: va donar a conèixer 
el flabiol com a instrument 
de concert (1976), posant de 
manifest unes possibilitats 
inèdites fins aleshores i intro
duint l'ensenyament d’aquest 
instrument en l'àmbit acadè
mic, essent reconegut com 
a excel·lent pedagog, amb 
mestratge impartit al Conser
vatori Superior Municipal de 
Barcelona (1977-89) i al del 
Liceu (1989-2003). El 2013 
va assumir la direcció de La 
Principal del Llobregat ■
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Jordi León


