
cultura
33ara  DIMECRES, 14 DE SETEMBRE DEL 2016  

La Simfònica de Londres i l’Orfeó 
Català al Palau. ANTONI BOFILL

Un ‘Rèquiem’ 
d’impacte obre 
una nova era a 
l’Orfeó Català

MÚSICA

‘Rèquiem’, de Verdi  
PALAU DE LA MÚSICA 112 DE SETEMBRE  

Les fuetades salvatges del 
Dies irae, amb cor i or-
questra cavalcant sobre la 
ira divina a temps frenè-
tic, donen una imatge jus-

ta, tot i que parcial, de la impactant 
versió del Rèquiem de Verdi amb 
què Gianandrea Noseda va inaugu-
rar la temporada de Palau 100. Jus-
ta, perquè el director italià va man-
tenir en tot moment la tensió d’un 
discurs d’un dramatisme colpidor 
sense descuidar l’atenció a la miría-
da de detalls que poblen aquesta 
obra mestra. Parcial, perquè no tot 
va ser fúria (mai descontrolada), si-
nó que Noseda va acaronar sense 
afectacions els passatges més balsà-
mics, obtenint de cor i orquestra 
una gamma dinàmica d’amplitud 
astoradora. El millor exemple va ser 
el Requiem aeternam inicial, al límit 
de l’audibilitat, un prec sortit de la 
tenebra més pregona que va tenir el 
seu reflex en l’expectant Libera me 
final. Els segons de silenci que van 
seguir a la doble barra conclusiva 
van ser el testimoni fidel de l’admi-
ratiu esbalaïment del públic.  

Una orquestra de virtuosisme 
demostratiu com la Simfònica de 
Londres va respondre amb precisió 
a totes les demandes de Noseda. El 
quartet solista va comptar amb una 
Erika Grimaldi de timbre mat i agut 
ferm, una imponent Violeta Urma-
na, un Saimir Pirgu expansiu i un 
Michele Pertusi tot noblesa. Men-
ció especial mereix l’Orfeó Català 
que, en col·laboració amb el Cor Jo-
ve, encetava nova etapa sota l’ègida 
de Simon Halsey, un director per-
fecte per, a partir dels sòlids fona-
ments deixats per Josep Vila, dur la 
formació a noves cotes de qualitat. 
El so equilibrat, cohesionat i precís 
d’aquest concert evidenciava que 
Halsey comença la feina sota bons 
auspicis.e 

Crítica

BARCELONA
XAVIER CESTER

La comèdia fa forat a la Sala Muntaner

Després de l’inici de la temporada, 
aquesta setmana, amb el patchwork 
musical Ànima, dirigit per Luc-Olivi-
er Sánchez i protagonitzat per 40 
cantants amateurs del Barcelona 
Gay Men’s Chorus, vindrà l’adapta-
ció d’Ángel Alonso de Madame Bova-
ry de Flaubert amb Belén Fabra de 
protagonista. Però l’adaptació més 
destacada de la temporada serà la del 
clàssic Dansa de mort, el corrosiu text 
d’August  Strindberg sobre un matri-
moni que és un malson. La versió 
anirà a càrrec de Jordi Casanovas 
amb direcció de Sílvia Munt i tres 
primeres espases a la interpretació: 
Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles 
Martínez. Al desembre, la sala acolli-

rà Delikatessen, un espectacle de 
Joan Ollé que reflexiona sobre el 
menjar a partir d’autors com Ma-
nuel Vázquez Montalbán, Roland 
Barthes, Narcís Comadira, Josep 
Pla, Marcel Proust, Vicent Andrés 
Estellés i Miguel de Unamuno, en-
tre d’altres.      

El que segur que continuarà 
en cartell, per sisè any consecu-
tiu, és la gran garantia de la Mun-
taner, el mentalista Luis Pardo, 
que ara interpreta Posesión 
hipnótica. Any rere any revalida 
l’èxit: la temporada passada va 
aconseguir ser l’espectacle més 
vist de les sales de menys de 200 
localitats.e

Belén Fabra serà Madame Bovary a les ordres d’Ángel Alonso a partir del dia 21. MUNTANER

Ramon Madaula, Joan Ollé, Sílvia Munt i Pepa Plana estrenaran al teatre 

TEATRE

La Sala Muntaner s’aliarà aquesta 
temporada amb directors teatrals 
de renom –Joan Ollé, Sílvia Munt, 
Cristina Clemente, Joan Maria Se-
gura, Jordi Casanovas– per bastir 
una programació que superi la xi-
fra de 32.308 espectadors del curs 
passat. La comèdia serà un altre dels 
trumfos que jugarà la sala, un espai 
ideal per a obres de mitjà format.  

Ramon Madaula estrenarà el text 
amb el qual va quedar finalista al 
Torneig de Dramatúrgia del Tem-
porada Alta, L’electe, sobre un pre-
sident que és conscient que és un 
frau, un espectacle que interpreta-
ran ell mateix i Roger Coma a les or-
dres de Casanovas. Joan Maria Se-
gura s’ocuparà de la comèdia crítica 
amb els progres dels anys 70 titula-
da Camarades, de José Luis Martín. 
I Pepa Plana s’endinsarà també en 
l’humor polític a Paradís pintat, di-
rigida per Ferruccio Cainero, amb 
una obra en què reflexiona sobre te-
mes socials d’actualitat: “Parteix de 
la innocència i acaba amb un cop de 
puny”, diu Plana. 

La Muntaner repescarà l’èxit de 
la temporada passada El test, una co-
mèdia rodona de Jordi Vallejo diri-
gida per Clemente que planteja un 
dilema econòmic que porta al límit 
les dues parelles protagonistes (Ser-
gio Caballero, Dolo Beltrán, David 
Vert i Clàudia Costas). També es re-
cuperarà M.A.R.I.L.U.L.A., de la dra-
maturga grega Lena Kitsopoulou, 
dirigit per Josep Maria Mestres i 
amb una Mònica Glaenzel en estat 
de gràcia interpretant una dona en 
crisi en un país (europeu) en crisi.    

BARCELONA
LAURA SERRA

L’Eòlia s’especialitza  
en el “teatre necessari”

La Peleona. La Niña Bonita farà la 
seva adaptació de la distòpica Fah-
renheit 451 a Montag 451 i Enric Ases 
oferirà la seva primera creació en so-
litari, Trajectes llargs per a embarca-
cions petites. (Set històries curtes so-
bre l’èpica del ridícul), un mosaic de 
microhistòries tragicòmiques.  

El Teatre Eòlia s’imposa com a 
objectiu donar oportunitats a les 
companyies, de la casa i de fora, jo-
ves i experimentades. Per això la 
temporada comença amb una Mos-
tra de Creadors Emergents, que ai-
xoplugarà tres espectacles: La mort 
no truca, el cabaret Bellesa, bellesa 
i Mama. Dels espais de creació Eò-
lia ha sorgit Estiu, en què quatre ac-
trius s’endinsen en els secrets 
d’una família. La seva autora i di-
rectora, Helena Tornero, també 
signa Run like a girl (varietats pop), 
un musical multidisciplinari sobre 
la transsexualitat. El musical tindrà 
especial protagonisme, començant 
per Humor i hòsties, el nou reperto-

ri de Mal Martínez (àlies Marc 
Martínez) i seguint per Nine, una 
adaptació de Mariona Castillo i 
David Pintó del muntatge clàssic 
estrenat a Broadway als 70. 
L’embrió va covar-se al cicle de 
clàssics de musical Mon-
dayMonday, que aquest any es 
repetirà amb convidats com Ar-
nau Tordera, Rosa Galindo, Joey 
Bates i Lucía Torres. També tor-
na el cicle per acostar la lírica, 
Òpera Glam.e

El 27 i el 28 de 
setembre 
actuarà al 
Teatre Eòlia 
l’alter ego de 
Marc 
Martínez, el 
cantactor Mal 
Martínez.  
SINGLOT

Els èxits de la temporada passada al 
Teatre Eòlia, espectacles com Ra-
gazzo i La maternitat d’Elna, que 
abordaven episodis dramàtics del 
passat recent i posaven el focus so-
bre testimonis reals, ha demostrat 
als responsables de la sala –un pro-
jecte paral·lel a l’escola de teatre del 
mateix nom (Bailèn, 23)– que la re-
alitat interessa al públic. Per això el 
“teatre necessari”, diuen, el teatre 
documental i l’emergent, serà l’eix 
d’aquesta segona temporada.  

Mercè Sàrrias és l’autora de Fes-
me una perduda, una comèdia con-
tra el mite de la superwoman inter-
pretat per Mònica Glaenzel i Glòria 
Sirvent, entre altres. RetorCía Tea-
tre estrenarà Discordants, protago-
nitzada per una parella en la qual la 
dona és seropositiva, i Carla Torres 
dirigirà Deixalles amb la companyia 
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Strindberg 
Sílvia Munt 
dirigirà a la 
primavera 
l’adaptació  
de ‘Dansa 
de mort’
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