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Un intens ‘Rèquiem’
Jirí Kout, al capdavant de l’orquestra i el cor del Liceu i quatre solistes, ofereix
una lectura plena de contrastos de la missa de difunts d’Antonín Dvorák

L’orquestra i el cor del Gran Teatre
s’han enfrontat, durant dos dies, a la
intensa i emotiva partitura del
Rèquiem, opus 89 d’Antonín Dvorák,
amb la direcció del txec Jirí Kout, un
expert en l’obra del seu il.lustre
paisà. El seu domini de la peça, que
va saber transmetre a les dues for-
macions i als quatre solistes convi-
dats, es va manifestar des del podi
amb expressius gestos, silenciosos
taral.lejos i una notable dosi d’ener-
gia destinada a apuntalar els mo-
ments de drama i marcat lirisme
d’aquesta vibrant composició.

L’autor de la cèlebre Simfonia,
número 9, més coneguda com del
Nou Món, va partir de la missa de di-
funts catòlica al plasmar l’encàrrec
del Festival de Birmingham el 1890,
però per l’extensió, pròxima a les
dues hores, el seu Rèquiem es va aca-
bar perfilant com un oratori en què
es reflecteixen les obsessions de
Dvorák al voltant de la vida i la

mort. Aquesta magna obra simfoni-
cocoral ve a ser una de les últimes
mostres romàntiques del gènere i,
en alguns moments, arriba a dimen-
sions pròximes al camp operístic.

La recent programació, aquesta
temporada, del més conegut Rè-
quiem de Verdi permet establir pa-

ral.lelismes creatius entre les dues
peces, tot i que el color i la força de
Dvorák deixen clara la seva inqües-
tionable personalitat musical.

L’equilibri compositiu de la peça
va permetre el lluïment de tots els
participants. Particularment brillant
va ser l’actuació del cor, sempre
ajustat als matisos i a la dramatitza-
ció del text i als salts del dolor a l’es-
perança. Impressionants el.Requiem
aeternam i el Dies irae, per citar dos
moments de l’inici. Brillen els con-
trastos entre l’espai lumínic i les
masses sonores i la conjunció de no-
ves harmonies amb la font original
d’inspiració. L’Agnus Dei final va ser
bonic per eteri.

L’orquestra va seguir bé les pautes
marcades per Kout. Dels solistes, el
millor va ser el baix Ante Jerkunica,
capaç de dimensionar tot el drama
de la partitura amb el seu imponent
timbre. Comunicativa la soprano
Riccarda Merbeth, correcte el tenor
Christopher Ventris i, a distància de
la resta, la mezzo Ildikó Komlósi. H

33 El director Jirí Kout.

El ball flamenc
més arriscat
arriba al Mercat
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33 Pastora Galván.

Rocío Molina, Belén
Maya, Israel Galván
i Isabel Bayón
participen en la cita

E
l Mercat de les Flors s’acosta
al flamenc més contempora-
ni amb un nou cicle, Flamen-
co empírico, que té com a ob-

jectiu mostrar l’estat actual i la
transformació d’aquest art. Juan
Carlos Lérida i Belén Maya són els
comissaris d’aquesta mostra que
permetrà prendre el pols al flamenc
més experimental, a partir d’avui
fins a l’1 de març vinent.

«Tots són artistes de les noves ge-
neracions que han aparcat els seus
projectes més comercials per venir a
provar coses noves en aquest espai
de trobada», destaca Francesc Casa-
desús, director del Mercat. «El pro-
blema del flamenc és que s’entra
molt ràpid al circuit comercial. El
Mercat serà un lloc de trobada i de
proves», afegeix.

De la cinquantena d’artistes parti-

cipants, entre bailaores, músics i es-
pecialistes que estaran en tallers i
debats, molts debuten a Barcelona.
És el cas de Rocío Molina, una reco-
neguda bailaora malaguenya que
avui (19.00 hores) inaugura Tócame
de las palmas, l’apartat centrat en la
improvisació, que es completa amb
altres grans com Juan Carlos Lérida,
Belén Maya i Florencio Campos. Tots
actuaran acompanyats per intèr-
prets del Taller de Músics. El preu,
10 euros.

A les 21.00 hores, Increpación
Danza posarà el colofó a la primera
jornada flamenca del Mercat amb el
seu últim espectacle, Brevario. La co-
reografia, creada juntament amb els
mateixos ballarins, proposa una re-
visió contemporània de l’imaginari
de la dansa espanyola, la copla i el
flamenc.

CAP DE SETMANA INTENS / Les activi-
tats continuaran el cap de setmana.
Al matí el Mercat acollirà tallers; a la
tarda, actuacions breus i improvisa-
cions repartides entre els dos escena-
ris del Mercat més un d’extra col.lo-
cat al vestíbul, on s’exhibiran bailao-
res insòlits, seleccionats via YouTube.
Seran petites exhibicions per obrir
boca a càrrec de creadors joves. Dis-
sabte, Isabel Bayón presentarà frag-
ments de La puerta abierta i la parella
formada per Marco Vargas i Chloé
Bûlé, mostrarà ¿Hacia dónde?, una re-
flexió sobre el nostre temps i els seus

excessos. Diumenge Olga Pericet i
Marco Vargas improvisaran. I Pasto-
ra Galván, la companyia madrile-
nya Arrieritos i Andrés Martín pre-
sentaran un extracte de projectes re-
cents i futurs.

La setmana que ve el protagonista
principal serà Israel Galván, que pre-
sentarà la seva creació més recent El
final de este estado de cosas-redux, de di-
jous a diumenge. «No sé si repetirem
una cita d’aquestes característiques
però li vull donar continuïtat, pot-
ser fent més estreta la relació amb el
Festival de Flamenc de Ciutat Vella»,
avança Casadesús. H
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33 Imatge de Brevario, d’Increpación Danza.

33 Marco Vargas & Chloé Brûlé. 33 Rocío Molina.

b Artistes debutants
a BCN improvisaran
al costat d’intèrprets
del Taller de Músics


