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Eloqüent ‘Rèquiem’

RéquiemdeVerdi

Intèrprets:LondonSymphony .
ErikaGrimaldi,VioletaUrmana,
SaimirPirgu,MichelePertusi
(solistes).OrfeóCatalà,CorJove
Direcciócoral:SimonHalsey
Direcció:GianandreaNoseda
Llocidata: InauguracióPalau100
Palaude laMúsica (12/IX/16)

JORGE DE PERSIA

Programa inaugural de tempora
da al Palau i amb la pompa que
correspon; unoasi enun silenciós
mes de setembre. L’Auditori obre
ambl’OBCeldia30....Ésperquèel
públic no respon? No ho crec, el
Palauestavaplecompoquesvega
des. Com si no hi hagués tasques
pendentsenaquestpetitmóndela
música aBarcelona. Granados se
gueix absent, i de Satie millor no
en parlem; alguns pensaran: què
téaveureambnosaltres?Ésel seu
150 aniversari i la seva imatge vi
sualviupelsmodernistescatalans
(tambéenel 150 aniversari deCa
sas), iésundelsque–ambAlbéniz
potser– va donar vida internacio
nal almodernisme local. Silenci.
La pompa en aquesta ocasió in

auguraldelPalaulavaposarelRè
quiem de Verdi, amb una versió
coms’esperava, a l’escola cerimo
nial de Berlioz –si l’hagués cone
gut.– Gianandreda Noseda és un
directorefectista iva treballar im
posant relleu en aquest sentit. No
és un judici de valor, és la consta

taciód’unaopció,quevaagradara
lamajoriadelpúblicquevapremi
ar ambovacionsa solistes, cor, or
questra idirector. I laversióvaser
grata, de molt bons resultats per
part dels seus components i amb
passatgesdebonamusicalitat.
Joc de contrastos amb un co

mençament pianissimo. La bri
llantor i la contundència orques
tral i coral de Dies irae va ser un
punt de referència que va deixar
via a moments més delicats, amb
matisos dinàmics subtils (Liber
scriptus) enquè lamezzoUrmana
va deixar veure qualitats i entitat.
L’Orfeósemblavacantarcompro
mès amb lanova etapa ambel bri
tànic SimonHalsey, encara que la
mà directorial potser havia d’ha
ver explorat més sforzandos i ac
cents en l’expressió. L’eloqüència
del Rex tremendae va donar pas a
unRecordaremés subtil i expres
siu en les veus solistes femenines;
un tempo més pausat i lliure en
Rextremendaehauriadeixat lloca
la profunditat, cosa que no va ha
verenaquestRèquiem.
Hi va haver eloqüència, clare

dat expositiva en molts moments
delcor,quevasorprendreenl’Ag
nus Dei i en Libera me. El quartet
vocal va tenir expressió operísti
ca, molt homogènia, tret d’alguna
aspror en els registres baixos de
sopranoitenor,condicionatperla
mà del director, que marca cap a
baix deixant per exemple en Do
mine Jesu i Sanctusunbalanç una
micamarcial, sense aquella possi
bilitat que la frase respiri horit
zontalment.c

Mozart a ‘wonderland’

Laflautamágica

Intèrprets:Dimitry Ivaschchen
ko,JussiMyllys,OlgaPudova,
MareenMcKay,MirkaWagner,
KarolinaGumos,Nadine
Weissmann,TalyaLieberman,
RichardŠveda,PeterRenz.Or
questraSimfònica iCordelGTL.
Dir.Cor:ConxitaGarcía
Direcciómusical:AntonelloMa
nacorda
Direcciód’escena:SuzanneAn
drade,BarrieKosky.Videocrea
ció,PaulBarrit.Produccióde la
KomischeOperBerlin
Llocidata:Liceu(12/IX/2016)

JORDI MADDALENO

Triomfde la imaginació i la fanta
sia al Liceu. El públic pot tornar a
gaudir de la zauberoper (òpera
màgica) per antonomàsia, el
singspiel mestre de Mozart que,
ambla reggiadeBarryKosky iSu
zanne Andrade i la videocreació i
conceptedePaulBarritt,s’hacon
vertitenunclàssicquepassaràala
història. Aquesta Flauta màgica
manté hipnotitzat l’espectador
durant les dues hores i 45minuts
que dura. La història del príncep
Tamino que va a la recerca d’una
princesa que suposadament està
enmans d’un sacerdotmaligne té
enaquesta lectura cinematogràfi
caquebeudelsanysvintunencert
i una interpretació plena de fasci
nació. AmbunPapagenode l’estil
deBusterKeaton,unaPaminadel

deLouiseBrooks,ireferènciesala
cultura expressionista alemanya:
MonostatosNosferatu, Sarastro
com Dr. Caligari en un palau tret
de laMetropolisdeFritzLang...
El repartiment té una qualitat i

una homogeneïtat sense fissures,
desdels debutants alLiceu, elTa
minoelegant ibenfrasejatdeJus
si Myllys, el Papageno net i flexi
bledelbarítonRichardŠveda, l’ir
reprotxable Monostatos de Peter
Renz o la destacable Tercera Da
ma de Nadine Weissmann. Els
que jahaviencantatalLiceu juliol
van confirmar la seva esplendor:
la segura i emotiva Pamina de
Maureen McKay, el Sarastro/
Sprecher del robust, i d’atractius
greus, Dimitry Ivashchenko, i la
fantàstica i aràcnida Reina de la
Nit de la russa Olga Pudova, que
enllaça les endiablades coloratu
res amb la certesa de les dagues
amb què intimida la seva filla.
Menció d’honor al trio de genis
dels excelsos Tölzer Knabenchor
ialcor–inoblidable“OIsis”–diri
gitambencertperConxitaGarcía.
Al podi, el directormusical An

tonello Manacorda va actuar ex
travertit.N’ha fetuna lecturaamb
estil, amb classe però amb nervi i
ambunregustnostàlgic quecom
bina amb la producció. Aquesta
aposta eliminaels recitatius i pro
jectadiàlegs resumint l’acció amb
l’acompanyament al piano –im
pecablePauCasán– iutilitzadues
fantasiesadaptadesdeMozart,les
KV 397 i 475. Potser és una mica
atrevit, però el resultat és sorpre
nent i convenç i sedueix.c

Ò P E R A

M Ú S I C A C L À S S I C A

CRÍTIQUES

Núria Espert, LaiaMarull, Carlota Olcina i Ramón Barea fan
aixecar el públic de l’Abadía amb ‘Incendios’, dirigida perMario Gas

Gas incendiaMadrid
JUSTO BARRANCO
Madrid

S ense dubtarho un ins
tant, el públic del Tea
tro la Abadía es posa
dret quan acaba la fun
ció i aplaudeix amb in

tensitat. Tanta, que la preferèn
cia per cada intèrpret no es me
sura pels
aplaudiments, si
nó per la força
amb què criden
els bravos. La
guanyadora in
discutible és Nú
ria Espert, que
ha estat enorme
en la segona part
de l’obra. De fet,
la segona part ha
estat
sensacional. La
prova més evi
dent, els sonors
silencis d’un pú
blic que per mo
ments ni parpe
llejava. L’obra,
esclar, és unmonument: Incendi
os, del libanèscanadenc Wajdi
Mouawad, una tragèdia contem
porània sobre l’horror de la guer
ra –en aquest cas la del Líban– i
el terror de saber tot el que són
capaços de fer els humans –tots–,
però també sobre la possibilitat
d’escapar de l’eterna espiral de
l’odi mitjançant la cultura.
I mitjançant l’autoconeixe

ment, que és el que es veuen for
çats a fer els protagonistes quan
mor la seva mare. Saber qui són
de veritat ells, la seva mare –que
va créixer a la guerra del Líban,
va emigrar i, misteriosament, ha
callat durant cinc anys abans de
morir–, i el seu pare, que no està
mort, com creien. Conèixerse a
simateixos, comdemanava l’ora
cle de Delfos. Una tragèdia, In
cendios, que a Barcelona va arra

sar amb Oriol Broggi i amb Clara
Segura i Julio Manrique com a
protagonistes, que van provocar
una pluja d’intenses emocions, i
que ara farà el mateix a Madrid i
a tot Espanya –perquè faran una
gira– amb un equip majoritària
ment català: Mario Gas és el di
rector i entre els protagonistes hi
ha Núria Espert, Laia Marull,

Carlota Olcina i Edu Soto.
Això sí, si a Barcelona Broggi

va decidir que Clara Segura i
Manrique interpretessin tots els
personatges de la seva família
sent alhora dos germans bessons
–Jeanne i Simon– i els seus pro
pis pares, conferintli un particu
lar halo poètic a l’obra i reforçant
la idea que la història es va repe
tint, Gas ha optat per una posada
en escena també completament
nua –només hi ha una taula, unes

cadires, unmur vertical al centre
en el qual es projecten algunes
imatges, i terra als dos costats–.
La bessona Jeanne serà Carlota
Olcina i la seva difunta mare Na
wal serà encarnada per Laia Ma
rull a l’etapa de joventut i per
Núria Espert a la de vellesa. Es
pert també fa de la mare i l’àvia
de Nawal, una dona que va viure

l’horror d’una
guerra cega i atroç
i que va saber tro
bar un camí per
sortirne i conver
tirse en una per
sona sense odi, tot
i que el destí ja li
oferiria en els úl
tims anys una cru
el broma final.
Els papers de

Manrique també
quedendesdoblats
en aquesta obra
que assegura que
“la infantesa és un
ganivet clavat al
coll que no es pot
treure fàcilment” i

que Mario Gas ha decidit posar
en escena apel∙lant al que és: no
és un melodrama que busca la
llàgrima, sinó una tragèdia sense
contemplacions on en escena
s’exposen els fets, cada vegada
més brutals, i l’espectador és el
que ha de construir les emocions.
I sense forçar les emocions, el

text és imponent, un viatge en el
qual els protagonistes descobrei
xen el seu passat –i, sobretot, la
insondable foscor de l’ésser hu
mà però també la possibilitat
d’il∙luminarla–, i uns actors en
tregats –Ramón Barea també va
ser fortament ovacionat,Marull i
Olcina van brillar, l’Espert ho va
omplir tot cada vegada que va
aparèixer a la segonapart–. El re
sultat va ser una emoció contin
guda que va acabar en una nit
molt gran.c

Fusió de tradicions musicals basca
i castellana al Mercat deMúsica

Maridatgemusical
aVic

La fusió entre el patrimoni musi
cal euskaldun i el de l’Alcarria de
Kepa Junkera i els Hermanos
Cubero, i el viatge al repertori de
Lole i Manuel protagonitzat per
la fillade totsdos,AlbaMolina, va
marcar l’activitat de dijous del
Mercat deMúsica deVic al teatre
Atlàntida. Durant la mateixa jor
nada, Maria Rodés va rebre els
10.000 euros del premi Puig Por
ret, destinats al seu projecte Elíp
tica. Es tracta d’un espectacle pa
ramusical inspirat en la figura de

l’onclebesavi de la guardonada,
Lluís Rodés (astrònom i director
de l’Observatori de l’Ebre entre
1920 i 1939), que s’estrenarà el
2017 al Mercat de Vic.
L’activitat a la sala gran de l’At

làntida va arrencar amb la vigata
na Joana Serrat, el cançoner de
Cross de verge i alguns temesde la
seva collita adaptats al català a
Grabulosa. Amb cincmúsics (fins
i tot amb una guitarra pedal ste
el), va puntuar alt amb el seu folk
d’arrel americana i va destacar
amb temes com So clear i Bande
res.
L’acordionista basc Kepa Jun

kera sempre ha estat amic dels
maridatges musicals, fins i tot
amb músics malgaixos. Per això

no va poder resistirse a l’oferta
dels sensacionals Hermanos Cu
bero, de l’Alcarria ambunpeua la
tradició musical castellana i un
altre a la bluegrass. La proposta,
que va començar temptejant uns
bonics passatges instrumentals,
va culminar amb vols i cants de
festa amb temes comAmor inefa
ble /Marea Zumaian i Levántate.
Al mateix escenari, Alba Moli

na i l’excel∙lent guitarrista Joseli
to Acedo van repassar el fona
mental cançoner de Lole iManu
el i van fer que la nit fos molt
emotiva. Tot i que Molina potser
no tenia el seumillor dia, va supe
rar l’actuació amb nota i va estar
particularment inspirada en te
mes com Cabalgando i Tumirá.
Als envelats situats al peu de

l’Atlàntida, van actuar el soulman
britànicMyles Sanko (tan efectiu
com previsible), i el cantautor
Eduard Canimas, que va causar
molt bona impressió amb les can
çons del seu nou disc, Un pam de
net. Aúltimahora, la guineana es
tablerta a Sabadell Nakany Kanté
va muntar una esplèndida
festassa amb els temes del seu àl
bumNaka.c

ESCENARIS

Donat Putx
Vic

TEATRO ABADÍA

LaiaMarull i Núria Espert en unmoment de l’obra

Mario Gas ha apostat
fort per no convertir
la tragèdia de
WajdiMouawad
en unmelodrama


