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Amb un pressupost de dos
milions i mig d’euros, la
Fundació vol superar el
86% d’ocupació de l’any
passat i, també donar una
empenta definitiva als
concerts de música de
cambra del Petit Palau,
que el 2007, quan es va
provar d’unificar els dos
cicles, només van registrar
una assistència del 61%
però que, aquest any, es
proposa fer un pas enda-
vant amb recitals com els
del prestigiós Emerson
String Quartet.

Entre els setze concerts

de Palau 100 –n’hi haurà
un dissetè, extraordinari,
dedicat als membres de la
Fundació– aquest any hi
sobresurten les grans veus:
la de Bartoli, és clar, que
porta dues temporades
deixant bocabadat el pú-
blic del Palau i que a l’abril
oferirà un recital acompa-
nyada d’un pianista i un
programa encara per de-
terminar, però també la
d’Angela Gheorghiu, so-
prano amb un estatus d’es-
trella que creix cada dia,
Josep Carreras i el baríton
Joan Pons, que cantarà

acompanyat al piano de la
seva filla Joana.

Amb catorze orquestres
de renom internacional en
el cartell, Palau 100 acolli-
rà la col·laboració de
l’Orfeó Català amb l’Or-
chestra of Eighteenth
Century que dirigeix
Frans Brüggen; la Phila-
delphia Orchestra –una
formació encapçalada ac-
tualment per Christoph
Eschenbach que, en els
seus 108 anys d’història,
només ha tingut sis direc-
tors–; el debut a Barcelona
del jove director veneçolà

Gustavo Dudamel i el cin-
quantè aniversari de l’Or-
questra de St. Martin in the
Fields, que dirigeix el
veterà Sir Neville Marri-
ner, així com la Camerata
Zalsburg, que oferirà un
programa amb els tres
clàssics vienesos (Mozart,
Haydn i Beethoven) i un
dels millors violinistes
alemanys, Frank Peter
Zimmerman, habitual
també en les programa-
cions de Palau 100.

Les entrades per als
concerts costen entre 12 i
175 euros.

Les veus s’imposen a Palau 100
Cecilia Bartoli, Angela Gheorgiu i Josep Carreras cantaran en la 18a temporada

PALAU 100. XVIII TEMPORADA. 2008/2009

19 d’ctub re del  2008

Orquestra i Cor del Teatre 
del Liceu

Cor de Cambra del Palau 
de la Música

Bruno Bartoletti

27 d’ctub re del  2008

Göteborgs Symfoniker

Gustavo Dudamel 

28 d’octub re del  2008

Orchestra of the 
Eighteenth Century

Orfeó Català

Frans Brüggen

22 de desembre del 2008

Concert de Nadal

Josep Carreras

12 de gene r  del  2009

Joan Pons

20 de gene r  del  2009

The Sixteen

Cor Jove de l'Orfeó Català

Harry Christophers

27 de gene r  del  2009

Angela Gheorghiu 
Orquesta Sinfónica de 

Madrid

Jesús Lopez Cobos

3 de feb re r  del  2009

The Philadelphia 
Orchestra

Christoph Eschenbach

23 de feb re r  del  2009

Camerata Salzburg

Leonidas Kavakos

17 de ma rç del  2009

Philarmonia Orchestra 
Esa-Pekka Salonen

1 d’b r i l  del  2009

Orquesta Sinfónica de 
Galicia

Cor de Cambra del Palau 
de la Música

Víctor Pablo Pérez

16 d’ab r i l  del  2009

Orchestre Symphonique 
de Montréal

Kent Nagano

22 d’b r i l  del  2009

Cecilia Bartoli

30 d’ab r i l  del  2009

Frank Peter Zimmermann

Piotr Anderszewski

12 de maig del  2009

The Academy of St.Martin 
in the Fields

Sir Neville Marriner

2 de juny del  2009

Wiener Symphoniker

Fabio Luisi

13 de novembre del 2008

Emerson String Quartet

10 de desembre del 2008

Quartuor Mosaïques

15 de gene r  del  2009

Javier Perianes

5 de feb re r  del  2009

Hagen Quartett

14 de maig del  2009

Cor de Cambra del Palau 
de la Música

Nicolau de Figueiredo

Jordi Casas i Bayer

CONCERTS DE MÚSICA
DE CAMBRA

● La 18a temporada del Palau 100,
del 19 d’octubre al 2 de juny del
2009 al Palau de la Música, rebrà la
mezzosoprano italiana Cecilia Bar-

G. V. / Barcelona toli, que ja va oferir dos recitals me-
morables en les dues temporades an-
teriors; la soprano romanesa Angela
Gheorghiu, que el gener debutarà a
Barcelona, i Josep Carreras, que re-

petirà el concert de Nadal. «És l’any
de les veus», proclamava la setmana
passada Lluís Millet, responsable de
la programació de la Fundació Orfeó
Català Palau de la Música.

issabte feia una nit agradable; un airet suau
i fresc, com de pluja retinguda, fregava les
cares; tot plegat convidava a fer conversa,

expandir mots, però també –evidentment– a fer
contrapart, silenci. De manera que dirigim el pas a
la petita sala La Planeta. Un cop a dins, asseguts,
amples, massa amples pel meu gust, quedem ex-
pectants... S’hi rufla humor, bé, un tipus d’humor
precís, una mica prim, si voleu...

Claret Papiol se les endegava amb textos de Ray-
mond Devos. Però, qui és Raymond Devos? Belga,
autodidacte, conegut sobretot al món francès com
un gran humorista; famós pels seus jocs de parau-
les, per les seves qualitats de mim i, especialment,
pel seu gust per les situacions paradoxals i el sense
sentit. Durant la segona gran guerra va ser deportat
a Alemanya en un camp de treball obligatori; va ser
allí, enmig de la misèria més crua, on va ser capaç
d’organitzar algun tipus d’espectacle d’improvisa-
ció, per a letícia i xala dels deportats.

L’espai escènic petit, compost d’una intimitat re-
collida però plena d’una llum opulent, ho revelava
amb claredat tot i qualsevol moviment. A mà es-
querra trobem una saca plena de lletres enormes de
cartró; darrere, un saxo tenor i un faristol; al bell
mig, un cub de fusta ampli, crescut; al damunt, una
bíblia, un parell de tamborets dispersos i unes po-
ques saques més a rebentar de lletres, algunes abo-
cades al terra, espargides.

Aquí el protagonista és el verb, la paraula, que
del no-res s’inventa un joc propi, una mena de fan-
tasia amb vida pròpia que s’autoalimenta de la re-
creació en l’espai. No és un humor directe, de sotra-
gada forta, sinó més aviat de somriures, amb algun
esclat puntual, perquè s’hi requereix un procés
mental al valor afegit de la paraula. Hi ha grans do-
sis d’ingenuïtat, de candidesa, amb un punt mora-
lista irònic però mai malèvol. No hi ha mala llet. El
públic és interpel·lat contínuament i de seguida es
posa a jugar, complagut i alegre, seguint la beta. Pe-
tites historietes amb finals diversos, temes variats,
una magnífica reinterpretació de la bíblia com a lli-
bre de màgia i de la jota com a lletra dansa...

Acompanyat d’un saxofonista còmplice i sorrut,
Claret Papiol, que vestia de blanc i negre, com lletra
impresa, elegant, desprenia una gran dosi d’alegria
congènita que ho impregnava tot. Les seves ganes
suplien la perfecció, la seva jovialitat i entusiasme
arrossegaven les mirades més que el seu mim. La
primera part de l’espectacle és d’un encanteri per-
fecte i distès; en la segona, en canvi, més pàl·lida i
llarga, li manca un poc de ritme i savoir faire. Bo,
notable i preciós homenatge a la memòria de l’in-
oblidable quimèric Raymon Devos.
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teatre | «devos a vós»

De mim a vós
� Direcció: Claret Papiol

Intèrprets: Claret Papiol i Jordi Borrell (saxo)

Lloc i dia: sala La Planeta de Girona, dissabte 24

de maig

JOAQUIM ARMENGOL I ROURA

Jordi Borrell i Claret Papiol, en escena. / D.C.


