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ada any el promotor d’Euroconcert, Antoni
Sàbat, té la gentilesa d’oferir als seus abo-
nats un concert al monestir de Pedralbes. I

el fa seguint els paràmetres de la seva proposta estè-
tica, la més coherent, compartint-ne la coherència
fa uns anys amb les Schubertíades de L’Illa, de to-
tes les sèries de concerts del país. Enguany ens va
oferir les lliçons de tenebres que Marc Antoine
Charpentier va compondre per als oficis de la nit de
dijous sant. Un conjunt de dues sopranos –en què
va destacar la musicalitat de Mhairi Lawson–, tior-
ba i clavicèmbal va interpretar, tot demanant silen-
ci, els diversos fragments de l’obra mentre, cerimo-
nialment, anaven apagant les espelmes d’un cane-
lobre, única il·luminació de l’església. Exquisit. Un
gest senyorial d’un dels qui avui dia tenen el poder
musical a les mans, els programadors, i que en al-
tres temps devien fer els prínceps o nobles que dis-
posaven de capella musical.

Després d’aquest preàmbul, vuit dies més tard,
ha vingut el primer concert de la temporada oficial i
ha estat veritablement el pas de les exquisides tene-
bres a la matisada llum. Des de l’inici de la segona
peça del programa, el Concert per a piano i orques-
tra n. 27 KV595, un calfred de meravella ens va en-
vair. Eulàlia Solé, amb el piano destapat, se situava
a mig camí d’intensitats entre el pianoforte, que era
l’instrument del qual Mozart disposava, i el piano
actual. El seu discurs impecable ens explicava tot el
tresor mozartià del darrer dels seus concerts, secun-
dada per una orquestra immillorable que amb els
seus dotze integrants –de fet, dos menys dels que
Mozart preveia– d’un virtuosisme superlatiu, pos-
sibilitava el diàleg i l’entesa perfecta. I encara dins
d’aquest gran nivell podríem remarcar dos mo-
ments, dos detalls, d’increïble subtilesa: el final ple
de rica simplicitat del segon moviment a mans de la
pianista i, després de la cadència del tercer movi-
ment, l’enllaç suau amb l’orquestra.

Els solistes, realment ho eren, ens van transmetre
l’emoció de la primera de les simfonies de Haydn,
composta a la regió de Bohèmia, on va exercir un
temps de mestre de capella i en la qual ja va eviden-
ciar el plaer de fer música i d’expressar-se a través
d’ella. Ens va semblar una aproximació una mica
vienesa, o sigui, distanciada, si la comparem amb la
de l’orquestra austrohongaresa Haydn, sempre més
nodrida i apassionada. Aquest raonament se’ns en
va anar en orris en el darrer temps de la Simfonia
núm. 82 Hob I/82, que va integrar la segona part.
L’orquestra va sonar amb la intensitat d’una de més
densa i va fer una insuperable versió d’aquest frag-
ment. El lliurament dels músics que van tocar dem-
peus, excepte, naturalment, el violoncel i la percus-
sió, no tenia realment res a envejar als més apassio-
nats trànsits jazzístics, i el gavadal de sons que el
moviment permet, com ara quan els baixos passen
d’acompanyar a dur el pes de la melodia, va ser fas-
cinador. Semblava que en el concert de Mozart
s’havia tocat sostre i amb el riquíssim Haydn –per
fi va aflorar un contingut que sovint es fa de trà-
mit!– es va mantenir el nivell. Semblava impossi-
ble afegir-hi res més però, molt valents, ens van do-
nar la polca Tritsch-Tratsch de Johann Strauss II,
que pel virtuosisme demostrat sobrepassava les ex-
cel·lents versions que la Filharmònica de Viena ens
ofereix per cap d’any. Deliri en un públic que sem-
pre destaca pel seu capteniment.

Val la pena abonar-se als concerts per, ni que si-
gui una vegada cada deu anys, trobar-se amb una
sessió musical d’aquest nivell.
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De les tenebres
a la llum

� Programa: Obres de Haydn i Mozart per

l’orquestra Salzburg Solisten amb la pianista

Eulàlia Solé.

Lloc i dia: XXIV temporada d’Euroconcert. Palau

de la Música, 14 d’octubre.
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● Cirkid torna per quart
any seguit a la plaça de to-
ros Monumental de Barce-
lona amb vint números de
circ i més de cinquanta ar-
tistes dirigits per l’argentí
Abel Martín, el director de
La Fiesta Escénica que tan
bona impressió va deixar
l’any passat amb un mun-
tatge ambientat en una cort
veneciana. Aquest any, el

circ que porta l’empresari
madrileny Manuel Gonzá-
lez presenta un espectacle
de circ aquàtic amb una
pista que s’eleva.

Amb una capacitat per a
1.200 espectadors, el circ
va estrenar ahir a la tarda
un espectacle que inclou
números de diàbolos, ma-
labars i contorsions a càr-
rec d’una troupe de quinze
artistes xinesos. Les entra-
des de pallasso estan pro-

tagonitzades per Johnny
Bogino, que l’any passat
va actuar en el Circ Raluy i
que entre el 2006 i el 2007
va treballar al prestigiós
circ francès Alexis Gruss.

L’espectacle, que costa
entre 9 i 40 euros i dura
dues hores, explica la his-
tòria d’un pallasso que cau
accidentalment a l’aigua.
Allà coneix, entre altres
animals, la tortuga anima-
da que encapçala la imatge

promocional.
El circ inclou 94 vehi-

cles i 2.000 m² de lona;
presentarà una funció els
divendres a la tarda i tres
els dissabtes, diumenges i
festius: a les dotze del
migdia, a un quart de cinc
de la tarda i a tres quarts de
set del vespre. El circ ha
arribat a un acord amb els
gestors de la plaça Monu-
mental per presentar es-
pectacles durant cinc anys.

Cirkid torna a la plaça Monumental amb
un nou espectacle de circ aquàtic
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