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l’instrument per als compositors
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bar una etiqueta on es llegia ‘Play i fer bramar el piano amb el seu
F. Mompou’”, apunta Roquer.
amic Blancafort com qualsevol au
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Ser el fill de l’amo no li SECCIÓN:
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ragtime de l’època. L’instru
pel que sembla a Blancafort cap ment els permetia treballar, a més
avantatge, ja que d’ell hi ha poca de quatre mans, en un llenguatge

zador. Això obre la porta a la
digitalització massiva de grans
col∙leccionsmusicalsenaquestsu
port sonor i a revelar un important
patrimoni musical de principis de
segleXX.Unmaterialquetindràla
ciutadania a un cop de clic... si es
troben els recursos per continuar
amb la tasca, apunten des del
MUSC, que dirigeix el professor
Francesc Cortès.c

CRÍTICA DE MÚSICA CORAL

Pulcre, deliciós Rossini
Petita missa solemne
Autor: Gioacchino Rossini
Intèrprets: Beñat Egiarte, Marta

Mathéu, Marina RodríguezCusí
i José Antonio López (veus solis
tes); Josep Buforn (piano); Juan
de la Rubia (harmònium). Orfeó
Català
Direcció: Josep Vila i Casañas
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (1/XII/2015)
ROGER ALIER

Com han canviat els temps! Si els

nobles fundadors de l’Orfeó Ca
talà (1891) haguessin sospitat que
un dia la coral de la seva creació
cantaria al Palau de la Música Ca
talana una obra de l’aleshores vi
lipendiat i maltractat Rossini
(que per als amants de la música
d’aquells temps era el compendi
de totes les maldats de l’òpera ita
liana), possiblement haurien in
cendiat el local.
No exagero gaire, no; la música
per a la gent de pro d’aquella èpo
ca només era acceptable si era
alemanya i especialment la wag
neriana. Cinquanta anys més
tard, als Concerts de Can Barto

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

meu, dels quals tenim un índex
molt
complet
(19481960,
aprox.), no hi trobareu els noms
de Rossini, Bellini i Donizetti i
tampoc gaire Verdi ni Puccini.
Ara, en canvi, l’Orfeó Català ha
cantat sota la direcció de Josep
Vila i Casañas, una pulcra, cuida
da i deliciosa versió de la Petita
missa solemne que el compositor
es va permetre el luxe de dedicar
“al bon Déu” amb un deix d’iro
nia molt propi del seu tarannà de
“bon vivant”.
L’ocasió ha estat esplèndida,
no sols pel nivell ofert per l’Orfeó,
sinó per la qualitat immensa dels
intèrprets, començant –és de jus
tícia subratllarho– pel refina
ment increïble del piano solista
de Josep Buforn, que ha fet sentir
matisos màgics en el seu acompa

nyant pianístic, sense defallir ni
un sol moment en la seva tasca,
brillantment secundat també per
Juan de la Rubia a l’harmònium,
ja que s’ha fet sentir l’obra en la

Si els nobles fundadors
de l’Orfeó Català (1891)
haguessin sospitat que
un dia la coral cantaria
una obra de Rossini...
forma original (excepte alguns
passatges d’orgue que han estat
un luxe innecessari).
Els solistes de primera catego
ria han inclòs el tenor Beñat Egi
arte, que ha reaparegut al Palau

lluint una veu elegant i de timbre
nítid i penetrant, especialment en
la seva intervenció solista, la pri
mera del conjunt.Magnífica tam
bé la soprano Marta Mathéu, que
ha tingut més ocasions de lluï
ment per la major extensió de la
seva particel∙la, i molt ben cantat
també el rol de la contralt (en mú
sica religiosa és obligat dirho ai
xí) Marina RodríguezCusí, que
feia temps que no sentíem aquí.
Ha arrodonit el quartet solista el
baixbaríton José Antonio López,
amb molta eficàcia.
El cor ha funcionat a molt bon
nivell i la direcció musical, atina
da i plena de matisos, ha permès
als espectadors gaudir d’aquesta
obra singular i única del gran
compositor de Pesaro, ara ja “re
dimit” dels seus pecats.c

