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Saber
culminar
Les Arts Florissants

Obra:Die Schöpfung (Haydn)
Director:William Christie
Solistes: Sandrine Piau, soprano;
Hugo Hymas, tenor, i Alex Ro-
sen, baix
Lloc i data: Palau de laMúsica
(14/V/2018)

JAUME RADIGALES

Amb la interpretació de Die
Schöpfung (La Creació), l’oratori
més cèlebre i reeixit de Franz jo-
seph Haydn, culmina William
Christie el cicle oratorial de Pa-
lau 100, després de lloades inter-
pretacions de la Missa en si me-
nor de Bach i del Messies de
Händel.
La partitura haydniana, reves-

tidad’optimisme i d’un impuls vi-
tal encomanadís i vigorós, és una
pàgina de grans dificultats, tant
per als solistes com per al cor i
l’orquestra.WilliamChristie, que
treballa amb el seu equip habitu-
al, va exhibir el resultat d’una tas-
ca minuciosa davant de Les Arts
Florissants. I, si el passatge inicial
destinat al caos va patir algun
desajust deixant sentir alguna
nota en fals, a partir de l’esclat lu-
mínic subratllat pel cèlebre acord
en do major les coses van anar
a més.
La feina cohesionada de les

seccions orquestrals i el rendi-
ment coral, especialment a la se-
gona i tercera parts, van deixar
empremta en la lectura d’aquesta
Schöpfung que, a més, va aplegar
un públic nombrós al Palau de la
Música Catalana, lliurat a la cau-
sa i amb ovacions generoses al
conjunt francès.
El capítol solístic va ser menys

llaminer, tot i la veu espúria de la
soprano Sandrine Piau, ex-
cel·lent en totes les seves inter-
vencions i amb les agilitats de la
part de l’arcàngel Gabriel molt
ben resoltes.Correcte va ser el te-
norHugoHymas en la pell d’Uri-
el i veu massa jove la del baix
Alex Rosen com a Rafael i
Adam.

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

Poemes
d’adolescència

Què li preocupa a un adolescent?
Què vol dir nosaltres? Es pot fu-
gir? Es poden comptar les estre-
lles? Si algú no ens agrada li po-
dem dir que és com “el wifi amb
una ratlleta”, “les vores de la piz-
za que ningú no es menja”, “la
menstruació” o “la teletienda”?
Tot això i moltes coses més ho

van performar ahir, a l’espai de
creació de la Fabra iCoats, els na-
nos que durant tot el curs han

preparat Orgull de classe / En re-
sidència, creadors als instituts de
Barcelona.
Alumnes i docents dels insti-

tuts barcelonins de secundària
Josep Comas i Solà, Narcís Mon-
turiol i Milà i Fontanals, a càrrec
d’Anna Pantinat, Martí Sales i
MariaArnal, respectivament, van
presentar el seu treball poètic,
però també musical i de movi-
ment. Canalla dels barris de Tri-
nitat Vella, Montbau i el Raval
van dialogar amb els poetes i van
fer les seves pròpies creacions.
Ara sonava un xilòfon, ara un

theremin (un “instrument elec-
tròfon que utilitza un sistema

d’ones hertzianes i té cinc octa-
ves, en el qual el so es regula amb
la mà mitjançant una antena ver-
tical i una altra d’horitzontal”, se-
gons definició del Termcat). En-
cabat hi incorporaven un looper,

un aparell que repeteix la veu, la
multiplica i l’allarga.
Ara feien una coreografia, ara

proclamaven el dia que van néi-
xer i fins i tot feien cant coral amb
les dates dels seus natalicis. “Una

experiència molt enriquidora”,
en paraules dels poetes en cap,
plena d’accents de tot elmón. Cal
remarcar que aquests tres insti-
tuts tenen alumnes de famílies
arribades de tot arreu.
El programa En Residència

busca precisament crear teixits i
complicitats, “a través de meto-
dologies diverses, un corpus de
jocs, melodies i textos, creats de
manera compartida”, per presen-
tar-los en aquest espectacle “in-
sòlit i atrevit”, diu el fullet.
A lanit va ser el tornde l’asturià

Rodrigo Cuevas, “el rei de l’elec-
trocuplé”, que, expressant-se en
bable i castellà, es va posar El
mundo por montera.
Avui es tanca l’edició actual de

Barcelona Poesia amb el 34è Fes-
tival Internacional de Poesia. Al
Palau de laMúsica se sentiran les
veus de Maria Cabrera, Najwan
Darwish, Marta Ana Diz, Hollie
McNish, Adam Zagajewski i la
coreògrafaMarinaMascarell.

ANA JIMÉNEZ

Els alumnes van oferir música, performança i, sobretot, poesia

EL MIRADOR

Magí Camps

Fes la teva comanda a gourmetlavanguardia.com
o truca al 935 500 105
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