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U
n primer cop d’ull
sobre el programa de
la nova edició del

cicle Cobla, Cor i Dansa del
Palau de la Música Catalana
evidencia que l’organitza-
ció no té cap mena de
dubte sobre la bondat de
l’invent. Que l’estructura
bàsica es mantingui gaire-
bé inamovible n’és una
prova indiscutible, tot i que
el fet que la fórmula és en-
certada també ho demos-
tra que la seva empremta
és reconeixible en les altres
experiències que han apa-
regut recentment als audi-
toris de Barcelona i Girona.

Que el cicle marca ten-
dència sembla clar, però
que la qualitat és contrasta-
da és evident. El concert in-
augural del dia 7 de febrer
aborda el catàleg per a
cobla dels Lamote de Grig-
non de la mà d’una gran es-

pecialista del repertori de
tall preciosista com ho és la
Cobla Sant Jordi, mentre
que la festa expansiva tin-
drà lloc el 28 de febrer amb
una proposta d’homenatge
al tible que assegura l’èxit
gràcies a una formació
amant de la pirotècnia més
espectacular com la Princi-
pal de la Bisbal. Salvador
Brotons desenvoluparà el
paper de director convidat
el 28 de març i abordarà
amb la Cobla Sant Jordi un
programa eclèctic en què
destaca la presentació dels
seus Cromos d’història na-
tural, obra d’encàrrec d’un
cicle que també comptarà
amb l’Esbart Català de Dan-
saires i el Cor Madrigal. El
Cobla, Cor i Dansa torna a
significar-se per l’alt contin-
gut artístic, que s’adreça cla-
rament a melòmans d’ampli
espectre, tot i que aquest
aspecte enguany torna a
quedar ocult darrere d’un
cartell de connotacions os-
tentosament tradicionalis-
tes amb el qual sembla
adreçar-se exclusivament
al públic sectorial. Un car-
tell que reflecteix poc la in-
tenció d’apostar per l’actu-
alització de la cobla com a
conjunt instrumental i que
exposa que el dissenyador
i el programador tenen
idees contraposades del
mateix producte.

Tocs
de cobla
JosepPasqual

Cicle
de marca

El cicle Cobla,
Cor i Dansa
destaca per
la qualitat i el risc

ser inexistents en el capí-
tol masculí, on Roger Pa-
dullés, l’artista més fet (o,
si es prefereix, més madur)
del concert, va justificar
amb escreix el seu segon
premi: una línia immacula-
da i una emoció sense des-
bordaments sobrers com a
Faust i Lenski van tancar
de forma excel·lent (tot i
que una mica anticlimàti-
ca) la sessió.

Un altre tenor, el coreà
Hyojong Kim, va desplegar
una extrema elegància en
el cant, mancada només de

l’escalf expressiu que
l’hauria pogut impulsar
més enllà del tercer premi.

Entre els guardons ex-
traordinaris destaquen
tres mezzosopranos de
qualitats complementàri-
es: la gràcia i la fluida colo-
ratura de Carol García, el
timbre mòrbid de Valeria
Tornatore i la rotunditat de
la joveníssima Alisa Kolo-
sova. Per contra, si l’insípid
baríton Sung-Hwa Hong és
el millor en la categoria
oratori-lied, això vol dir
que el procés de desertifi-
cació vocal és pitjor del
que temem.

Concert dels guardonats
al Concurs Viñas
Gran Teatre del Liceu
18 de gener

Per segon any conse-
cutiu, el jurat del
Concurs Internacio-

nal de Cant Francesc
Viñas ha decidit declarar
deserts els dos primers
premis masculí i femení.
Sense conèixer el desen-
volupament de les elimi-
natòries i de la final, és di-
fícil calibrar si la decisió
ha estat filla d’un excés de
rigor o de la realitat del
panorama vocal actual,
més propici a l’aurea me-
diocritas que a l’excel·lèn-
cia més engrescadora. En
tot cas, en el concert de
cloenda els cantants pre-
miats van evidenciar prou
mèrits per justificar la
seva presència en el pal-
marèsoficial.

Mereixia més Iekaterina
Isaixenko el segon premi
que el tercer? La soprano
russa va signar amb Ru-
salka un dels moments
més poètics de la vetllada,
però Kishani Jayasinghe
va mostrar l’abast d’una
veu un punt velada però
manejada amb total segu-
retat en un colpidor My
man’s gone now de Porgy
and Bess. Els dubtes van
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Doble desert

Els premiats van
evidenciar prou
mèrits per ser al
palmarès

XavierCester

fundar The Sixteen fa trenta
anys i l’ha dut a ser una refe-
rència i, darrerament, a la
diversificació cap al classi-
cisme, l’òpera i el segle XX.
Dirigeix de manera alambi-
nada i amb tanta tensió com
eficàcia tècnica i es va bol-
car en la concertació coral
en conjuntar-se els músics
per l’arquet del primer violí.

Händel, ja nacionalitzat
anglès, va escriure el 1726
quatre anthems (motets)
per a la coronació de Jordi II,
sent el més breu el cèlebre
Zadok the priest. S’hi adver-
teix la influència italiana i de
Purcell en una combinació
premonitòria del gran estil
händelià. Segons pràctica
de l’època, hi van sonar in-
tercalats l’Entrada de la
reina de Saba (de Salomó),
l’obertura de Jephtha, el
majestuós final del Messies i
el Concert núm. 4 per a
orgue amb exquisides cor-
respondències entre clave-
cí, orquestra i un orgue por-
tàtil de so arcaic que deixa-
va sentir el mecanisme que
tocava amb parsimònia
Alastair Ross.

The Sixteen
Palau 100. Cor Jove de l’Orfeó
Català. Dir: H. Christophers.
Palau de la Música, 20 de gener

Memorable concert
del cicle Palau 100
per l’esforçada

participació del Cor Jove de
l’Orfeó, l’orquestra The Six-
teen i un programa centrat
en els quatre Himnes de la
coronació de Händel.

Fundat el 1986 i dirigit
per Esteve Nabona, aquest
cor forma una cinquantena
de cantaires d’entre 16 i 25
anys. Va triomfar per la de-
mostració de conjunció i
fermesa, i concerts d’aquest
nivell són el que li pertoca
havent assolit una enverga-
dura consolidada. Sense
desequilibrar-lo, hi predo-
minen les veus femenines i
la potencialitat del grup es
feia clarament perceptible
en els passatges relaxats, on
desapareixia un punt de pe-
santor que no semblava
molestar el director.

Harry Christophers va

Esforç recompensat
XavierCasanovasDanés

Un‘Tartuf’
essencial

Casanovasprotagonitza‘Offuscatio’,una
versiólliuredelclàssicdeMolièreamb
direcciódePons-RibotalaSalaMuntaner

Teresa Bruna
BARCELONA

La companyia Fènix Teatre
ha creat estil. Baixen a Bar-
celona almenys un cop
l’any –són d’Arenys de
Mar–, sempre amb una
nova i original visió d’un
clàssic conegut del públic.
Les més recents han estat
Nora, amb una nova opor-
tunitat per a la Nora de
Casa de nines (Ibsen), i La
classe neutra, una lectura
sorprenent de L’auca del
senyor Esteve, de Rusiñol.
En aquesta ocasió han fur-
gat en el Tartuf de Molière
i el resultat és aquest curi-
ós Offuscatio, que la Sala
Muntaner acull des d’avui
fins a l’1 de març.

Presenten una nova visió
de l’obra que no passa per
una desconstrucció total:
“Li hem tret una mica la
pols i l’hem situat als anys
50. Hi ha una ràdio de fons
que parla del Congrés Euca-
rístic de Barcelona, quan la
ciutat respirava un mo-
ment culminant de la reli-
gió. Però només és un teló
de fons”, puntualitza Jordi
Pons-Ribot, que ha adaptat i
dirigit l’espectacle.

Un dels canvis més nota-
bles és el del protagonista.
Explicat a grans trets, el
Tartuf que retrata Molière

és un beat molt mediocre,
que diu coses que van irritar
la Companyia del Sant Sa-
grament de l’època, que va
aconseguir que no es repre-
sentés l’obra. Tartuf inten-
ta per tots els mitjans influ-
ir en Segimon, un personat-
ge rellevant, i portar-lo al
seu terreny, fins que és des-
emmascarat. La diferència
més notable és que aquí és
Tartuf qui desemmascara
els altres: “Més que l’obra de
Tartuf hem fet la de Segi-
mon, la seva ofuscació i tot
el que desencadena amb la
seva ceguesa”, continua
Pons-Ribot. Però n’hi ha
més: “Perquè l’hi deixessin
fer, Molière es passa tota
l’obra justificant-se. Ataca
en Tartuf, però de seguida
diu «No tothom és així, hi
ha beats bons...». Hem reta-
llat tot això, el desemmasca-
rament de les comunitats
religioses o d’aquella època
no m’interessava gens”, diu.
I n’ha quedat l’essencial: “La
lluita entre el bé i el mal n’és
el nucli, el més important”.
També s’ha passat el text a
prosa per acostar-la més a la
realitat actual

Un insòlit Cesc Casanovas
El paper de Segimon l’in-
terpreta l’actor Cesc Casa-
novas, conegut per les imi-
tacions que fa a Polònia

(Joan Saura, Jaume Nadal,
Ferran Adrià...). És habitu-
al a la companyia, però
aquesta vegada ha tingut
l’ocasió d’experimentar un
canvi de registre del qual
està molt satisfet: “No te-
nia l’experiència de fer un
personatge amb un recor-
regut que es va modificant
durant l’obra. Ha estat un
procés de treball intens,
potent. I difícil de preveure
com es veurà des de fora.
M’ha costat memoritzar el
text, crec que m’ha costat
més així que si hagués con-
tinuat en vers”, assegura
un Casanovas que, aquesta
vegada, no fa riure: “Moliè-
re sempre té uns certs as-
pectes de comèdia, però
l’Offuscatio no és amable,
et deixa una mica des-
col·locat. És més aviat dura
però et fa reflexionar”, con-
tinua Pons-Ribot.

Acompanyen Casanoves
en el repartiment Andreu
Banús, Mercè Boher, Clau-
di Domingo, Quim Dotras,
David Ortega, Mima Riera,
Lluïsa Sala i Gemma San-
german. Lluïsa Sala, que
interpreta la mare de Segi-
mon, és professora a l’Ins-
titut del Teatre: “Ens ha
anat molt bé que hi fos per
a determinats girs, per tro-
bar coses...”, celebra Pons-
Ribot. ■

Cesc Casanovas interpreta Segimon, el protagonista d’aquest nou ‘Tartuf’ ■ FÈNIX PRODUCCIONS


