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L’OrfeóCatalà i elCorde
Noies s’atreveixenalGrec
Protagonitzen dues propostes escenicomusicals al Palau

MARIA VIDAL TRILLA
Barcelona

el Rèquiem de mozart i l’Stabat
Mater de Pergolesi són dues
obres emblemàtiques del reper-
tori de l’orfeócatalà i delcorde
Noies. en el marc del festival
Grec, totesdues institucionshan
tingut l’oportunitat d’experi-
mentar al voltant d’aquestes pe-
ces, i han elaborat dos concerts
escènicsenquèelsmembresdels
cors es mouen per l’escenari i
cantenenunformatmés teatral.
l’orfeó català presentarà,

aquest divendres al Palau de la
música (20 h), l’atrevida versió
delRèquiemdemozart acompa-
nyat de l’orquestra simfònica
delVallès,sotadirecciódesimon
Halsey i direcció escènicadePe-
reFaura, enunacoproducciódel
Grec amb el Palau. la peça
comptaràamb la sopranomireia
Tarragó, lamezzosoprano Tànit
Bono, el tenor césar cortés i el
barítonelíasArranz coma solis-
tes. “la coreografia ésmolt exci-
tant per al cor”, va convenirHal-
sey. “Hande cantar dememòria,

La presentació dels concerts de l’Orfeó Català i el Cor deNoies
Guillem Roset / ACN

concert està dirigit perBuiarei-
xach i Feixes, mentre que marc
rosich n’ha assumit la direcció
escènica. la soprano ulrike Ha-
ller i lamezzosopranomarta in-
fante participaran en la versió, i
també els ballarinsDavomarín i
carmemilán, creadors de la co-
reografia.
Per a la posada en escena s’ha

“dessacralitzat una mica la peça
convertint-la en el patiment que
sent una mare que perd el seu
fill”, segons va detallar rosich.
“Hemjugat ambelcordeNoies,
ques’ha lliuratalmàximaimagi-
nar ambnosaltres aquesta petita
narrativa”, va assegurar. en la
mateixa línia,reixachvavalorar
el treballcorporal, interpretatiui
memorístic que està fent el cor
que dirigeix. “em sembla terri-
blement necessari que a l’esce-
nari puguem crear un espai de
reflexió”, vaapuntar.
cesc casadesús, director del

festival Grec, va descriure les
duespropostescom“dosclàssics
europeus que encaixen molt
bé amb la resta de la programa-
ció,plenadelqueéslaculturaeu-
ropea”.c

e l postbailaor israelGalván,
al Festival Grec de Barce-
lona, va desplegar fa dues
setmanes el personalíssim
vocabulari corporal queha

encunyat els últims vint-i-cinc anys
mentre, al seu costat, cantaven els
nens de l’escolania de montserrat. el
mes anterior, al sónar, maria Arnal i
marcel Bagés van tornar al nucli dur
del seu disc Clamor amb l’espectacle
Hiperutopía, en què l’esperit d’una ra-
ve convivia amb la veu artificial de
Holly+, un arxiu bioacústic i el cor de
Noies de l’orfeó català. mentrestant,
a sevilla, Dior presentava nova
col·lecció amb una coreografia dis-
senyada per Blanca li que incloïa els
bailaors Belén lópez i el Yiyo, la mú-
sica d’Alberto iglesias per a les pel·lí-
cules de Pedro Almodóvar interpreta-
da per l’orquestra Bètica de cambra,
els models imaginats per maria Gra-
zia chiuri i centenars de flors ver-
melles.
Aquest patró d’aliança entre el clàs-

sic i el viral té molts més exemples
dels últims anys. el juny del 2020 el
Gran Teatre del liceu va acollir el
Concert per al biocè, d’eugenio Ampu-
dia, comissariat per Blanca de la Tor-
re: 2929 plantes de vivers locals van
assistir a la interpretació de Crisante-
mi, de Puccini, per part del quartet de

corda uceli Quartet. entre les pel·lí-
cules més comentades del segell Net-
flix, algunes han estat filmades en
blanc i negre: Roma, d’Alfonso cua-
rón;Malcolm &Marie, de sam levin-
son, oMank, deDavid Fincher. elmés
contemporani dialoga amb l’absoluta-
ment tradicional, i les ressonàncies
d’aquesta trobada no només estarru-
fen la pell de qui la presencia, sinó que
es torna trending topic i, a través de les
pantalles, aconsegueix repetir l’en-
canteri periòdicament i exponen-
cialment.
Potser és el gran repte estètic i con-

ceptual de les arts i les narratives de la
nostra època: trobar la manera de ge-
nerar matrimonis duradors entre la
tradició, els cossos coreografiats, els
textos amb moltes capes i les xarxes
socials, els diferents dispositius i la in-
tel·ligència artificial; la manera com el
pes, la consistència i la història poden
conviure harmònicament amb la lleu-
geresa, la fugacitat i el nervi digital.
l’objectiu de la cultura és dilatar el

present. la vida passa, flueix, a baixa
intensitat; només algunes experiènci-
es són capaces de crear la il·lusió que
s’atura, tensa i densa. l’amor, el sexe,
l’art; poquesmés. el zàping i l’scrolling
injecten fluïdesa en el flux del temps.
les lectures fortes, en canvi, el tornen
espès. Per continuar existint, per con-

tinuar sent rellevants, no només han
de pactar amb la seva època: també
l’han d’esprémer. en contra hi tenen
les noves regles del joc. Però tenen a
favor el més important: el realment
clàssic, des d’Homer fins a Frida Kah-
lo o Quentin Tarantino, sempre ha
tendit a tornar-se, tard o d’hora, viral.

Jorge Carrión

El clàssic
i el viral

El zàping i
l’‘scrolling’ injecten
fluïdesa en el flux

del temps

Arriba la25aFiraMediterrània
n La 25a edició de la Fira
Mediterrània deManresa
comptarà ambunprogra-
ma de cultura popular amb
70 propostes, de les quals
50 estrenes. El carrer i el
fet comunitari seran dos
elements essencials d’un
esdeveniment que tindrà
lloc entre el 6 i el 9 d’octu-
bre. La fira es presenta com
elmercat estratègic de les
propostes artístiques que

utilitzen les arrels, la tradi-
ció i la cultura popular com
amotor creatiu, i aquest
2022 celebrarà el 25è ani-
versari en una edició espe-
cial després dels dos últims
anysmarcats per la pandè-
mia. L’esdeveniment vol
generar espais per cantar i
ballar, contextos que pro-
piciïn accions festives de
manera espontània i parti-
cipativa. / Redacció

mirar el públic, utilitzar l’edifici
sencer...”, va afegir, i vadefinir la
peça com una “revelació musi-
cal”. “És un concert que descon-
certa i una música coreografia-
da”, va opinar Faura, que ha ha-
gut d’idear una coreografia per a
83 ballarins. “una de les estratè-
gies per transformar el Rèquiem
enunacosaescènicahaestatbol-
car-meenel text”, vaafirmar.

Perlasevapart,elcordeNoies
de l’orfeó català ha reflexionat
sobre la maternitat a partir de
l’Stabat Mater de Giovanni Bat-
tistaPergolesi.Dilluns,18dejuli-
ol (20 h), interpretaran aquesta
obra cabdal de la música sacra
amb l’orquestrabarrocaVespres
d’Arnadí, enunaaltra coproduc-
ció del festival amb el Palau. el

Elscorsescenifiquen
el ‘Rèquiem’deMozart
i l’‘StabatMater’de
PergolesiambPere
FauraiMarcRosich


