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CURIOSIDADES
LOSSiMBOLOS

Iconos

Las arquitecturas de Ranillas son maravillosas
pero distan de ser ~nicas.
Aslcomo las sinuosas
formas del pabell6n
puente de Zaha Hadid se
pueden disfrutar en rnuchos otros rincones del
planeta, Io misrno sucede
con algunos sirnbolos (no
tan) zaragozanos, c.e. ]~

arquitectura
no tiene
’copyright’,al menos,la de
la Expo. Aunque muchos
creyeran queen Zaragoza iban a
vet piezastlnicas, lo cierto es que
basra echar un vistazo en las redes sociales para comprobarque
muchosedificios y esculturas de
Ranillas tienen ’parecidos razonables’ en otras ciudades. Es normal que los autores impongansu
sello en las creacionesy reflexionen una y otra vez sobre un mismoconcepto, pero en casos comolos del artista ]aumePlensa
ese proceso creativo es cast enfermizo. El autor catalln explica
que se obsesion6 pot la potente

imagen de hombres en cuclillas
formadospor letras, pero rechaza que se traten de rSplicas o copias. Las hay en Praga, Par~s, Tel
Aviv o Iowa e, incluso, un alma
viajera, que bajo el nombrede
’Nomade’ ha recorrido medio
mundo.
La pieza zaragozana-(<finica
excepcionab>, insisten- cost6 e
1.160.000euros y rue seleccionada por un jurado compuestopor
once expertos en el mundodel
arte. FotogSnicaes un rato largo,
aunque1o que se dice original, si
se ve la pigina web del propio
Plensa, no es precisamente su
mejorcalificativo...

ANTIBES(FRANCIA)

Otras’almasdel
Ebro’ abundan
portodo el planeta

L

FRANCFORT
(ALEMANIA)

BURDEOS
(FRANCIA)

MONTREAL
(CANADA,)

Un hermano
gemelode Splash
brilla en Madrid

Lahuella espalSolaen TaiwSn
Es comosi hubieran’tuneado’ el pabell6n de Espafia de Ranillas y lo
hubieranllenado de coloricos. Sin embargo,se trata de otto edificio:
un centro cultural en NuevoTaip6i, rematadocon una especie de pagoda. Su autor es el arquitecto navarro Lain Satrustegui, que con esta construcci6n parece evocar (pero mucho)a la que hizo su paisano Patxi Mangadopara el pabelldn de Espafia en Zaragoza.

E1Splashde la Torredel Aguatiene un hermano gemelo -reci6n
nacido, por cierto- en el hotel VP
Plaza de Madrid.El autor de una
de las obras de arte mils reconocibles de la Expode Zaragoza,el
escultor espafiol Pete Gifre, volvi6 a echar manode su t4cnica de
creaci6n mediante dinimicas y
fluidos con un resultado de monumentales dimensiones. La
enorme escultura de aspecto
acuosose encuentra en el recibidor del hotely tiene formade cascada metilica de 25 metrosde altura. Su origen estl en la piscina
transparentede la azotea del edificio y baja hasta el recibidor, por
obra y gracia de cientos de gotas
metilicas creadas pot Gifre.

No cabe duda de que cada una de
sus obras es t~nica -comono se
cansa de argumentar el escultor
]aume Plensa-, pero tambi~n es
cierto queen 2008 llam6 mucho
la atenci6n la gran cantidad de
imfigenes de amiguitos del ’Alma
del Ebro’ que comenzarona exhibirse en distintas ciudadesde todo el planeta. Plensa ha creado
hombrescon letras semejantes al
que luce frente al Palacio de Congresos en Rusia, Estados Unidos,
Alemania,Francia, Cm~adS....AdemSsde jugar con distintas lenguas
y caligrafias, el autor tambi~nreflexiona sobre la dimensionalidad
de las obras y, de hecho,ahora le
ha dado pot hacer cabezasen apariencia planas que gananrelieve
segfin se recorre su entorno.’Carmela’, la escultura de Plensainstalada junto al Palaude la Mtlsica
de Barcelona, es el mejor bot6n
de muestra. Y Carmela,por cierto, tambi~ntiene muchafamilia
desperdigada por todo el mundo.
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CELESTIAL
PALAU 100. Orfeo ed Euridice de Christoph Willibald Gluck. Llibret de Raniero
di Calzabigi. Philippe Jaroussky. Chantal Santon. Emöke Baráth. I Barocchisti.
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Dir.: Andrea Marchiol. PALAU
DE LA MÚSICA. 5 DE JUNY DE 2018.
Per Marc Busquets Figuerola
Que un contratenor com Philippe Jaroussky interpreti una òpera de la magnitud
d’Orfeo ed Euridice és, sens dubte, un esdeveniment musical de primer nivell.
Destacable és que aquesta funció al Palau de la Música del passat dia 5
s’emmarqui entre les funcions que el contratenor oferí de l’òpera de Gluck al
Théâtre des Champs Élysées de París, junt amb Patricia Petibon, i les que
oferirà a l’Opéra Royal de Versalles, ambdues dirigides escènicament per

Robert Carsen i amb Diego Fassolis al capdavant d’I Barocchisti. En la seva
visita al Palau, no obstant això, l’agrupació barroca estigué dirigida de forma
solvent per Andrea Marchiol i el rol d’Euridice l’interpretà Chantal Santon.

© Antoni Bofill
Com s’indicava al programa de mà, la versió de l’òpera triada per a l’ocasió és
l’original –tal com resulta habitual darrerament– en italià, estrenada a Viena el 5
d’octubre de 1762 amb motiu del sant de Francesc I, marit de Maria Teresa
d’Àustria. Després, el 1774, un Gluck instal·lat a París va veure l’oportunitat
d’adaptar aquesta òpera al francès just després de la coronació de Maria
Antonieta, precisament filla de Francesc i Maria Teresa que, amb ella, importà
alguns dels seus gustos austríacs a Versalles. Com a referència
cinematogràfica d’aquesta història, un no pot sinó recordar l’escena de Marie
Antoniettede Sofia Coppola en què la reina aplaudeix després de l’ària d’Orfeo

a l’Opéra Royal, un acte que no estava ben vist a l’encotillada cort francesa,
però que és imitat per tot el públic com a deferència a la reina… amb final fatal
pocs anys més tard.
Parlar de Philippe Jaroussky és parlar d’una de les veus més celestials en la
corda de contratenor: el color és preciós, l’emissió, clara i natural, i la
musicalitat, enorme. Cert és que avui dia, la de contratenor és una tessitura
freqüent, però ben pocs tenen la capacitat emotiva i, a la vegada, la perfecció
d’aquest artista. En el seu debut al Palau ja impactà amb un concert
de Cantates de Bach, però sentir-lo cantar el rol d’Orfeo a l’auditori modernista
és, sens dubte, un final esplèndid a la bona temporada de Palau 100 que ens
ha ofert aquest any la institució musical.
Molt destacable, i una agradable sorpresa, fou l’Amore de la soprano Emöke
Baráth. Un paper que, val a dir-ho, dona sovint moltes sorpreses positives quan
s’assisteix a una representació del títol: per anomenar-ne només dues de
recents, Lisette Oropesa o Nadine Sierra. La soprano hongaresa té una veu
amb personalitat i exquisit fraseig que la feu destacar en una òpera que recau
bàsicament en el protagonista masculí. Chantal Santon Jeffery complí bé en el
rol d’Euridice, amb una veu de cert atractiu per les intervencions no massa
extenses del personatge. Sens dubte, una cantant com Patricia Petibon hauria
aportat més personalitat a la interpretació, però tampoc es pot dir res negatiu
de la seva aportació al conjunt.

© Antoni Bofill
La formació I Barocchisti destil·là un so purament barroc, detallat i ple de
matisos sota la direcció d’Andrea Marchiol. Una partitura que porten treballada i
rodada, i que funcionà com un rellotge, igual que el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, especialment inspirat en les seves intervencions.
Una breu reflexió per acabar: la nova producció de Robert Carsen estrenada
recentment als Champs Élysées és una coproducció d’aquest teatre parisenc,
la Canadian Opera Company de Toronto, el Teatro dell’Opera de Roma,
l’Opéra Royal de Versalles i la Lyric Opera de Chicago. Tots, coliseus operístics
que no figuren al primer nivell mundial, però que sumant esforços
aconsegueixen una producció escènica i musical de primera. ¿S’imaginen no
haver de viatjar a París per veure aquest tipus d’espectacles escenificats? No
ens deixem emportar per les Fúries…
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‘SIR RATTLE’S
FAREWELL’
CICLE CORAL ORFEÓ CATALÀ. Orfeó Català. Cor Jove de l’Orfeó Català.
Cor de Cambra del Palau. Dir.: Simon Rattle. Obres de Pau Casals, Antonio
Lotti, Henry Purcell i Ralph Vaughan Williams. PETIT PALAU. 8 DE JUNY DE
2018.
Per Mònica Pagès i Santacana
A tall de cerimònia laica, Simon Rattle va oficiar un concert de mitja hora al
Petit Palau dirigint l’Orfeó Català a cappella acompanyat d’un conjunt
instrumental de metall –Lluís González, Carlos Megias i Patricio Salis,
trompetes; Gaspar Montesinos, Francesc Palasí i Iker Velez, trombons; Joan
Bautista Domènech, tuba, i Ignasi Vila, percussió– i amb Juan de la Rubia a

l’orgue. Era una ocasió única de poder tenir un contacte molt proper amb un
dels directors d’orquestra que han passat per la història al capdavant de la
llegendària Filharmònica de Berlín, amb la qual, minuts després, actuava a la
Sala de Concerts en la seva gira mundial de comiat com a titular d’aquesta
orquestra.

© Antoni Bofill
El vincle entre Simon Rattle i l’Orfeó Català és un altre Simon, Simon Hasley,
actual director artístic de l’Orfeó Català, que aprofitant la visita del seu col·lega i
compatriota va tenir l’encert d’oferir-li els cors de la casa i sumar-lo així a la
seva història centenària dirigint un programa que començava amb l’O vos
Omnes de Pau Casals, com a pregària col·lectiva, i a continuació el seu
emotiu Nigra Sum, l’himne en llatí de lloança a Montserrat, dos exemples de
l’austeritat profunda i arrelada i alhora plena de la inspiració natural que tenia el
violoncel·lista més venerat del segle XX. Com a salutació a l’esperit musical
més sagrat de Catalunya –Montserrat i Casals–, les va dirigir davant de la seva

vídua, Marta Casals, present a la sala, acompanyada dels representants de la
Fundació Pau Casals. La trinitat que es va produir entre aquells fonaments del
Palau, que durant moltes dècades havien estat una església, l’esperit musical
de Casals en les seves obres religioses més emblemàtiques i la veu col·lectiva
de l’Orfeó Català com a instrument social més representatiu del nostre país va
fer que ens sentíssim en una atmosfera de màxima solemnitat, transmesa amb
el tempo que Rattle va triar per sentir-les amb tot el seu pes i tota la seva
magnificència i amb una consciència sonora indiscutible.
Seguint la cerimònia musical que va fer Simon Rattle com a gran sacerdot, per
primera vegada a casa nostra sense orquestra i davant de l’Orfeó Català, vam
poder sentir el Crucifixus d’Antonio Lotti, exemple corprenedor de polifonia en
el qual tres cors de l’Orfeó (el principal, el de cambra i el jove) van cantar amb
una gran precisió de colors i de textures i amb un relleu sonor molt ric que
posava en relleu l’eficàcia sonora que sap aconseguir Rattle amb el domini de
les diverses veus, un camp estètic que sembla molt fèrtil perquè l’Orfeó
aconsegueixi més transparència i brillantor. La passió i mort de Crist en un
compositor italià gairebé contemporani de Henry Purcell feia de transició per
arribar al clímax que va suposar les seves Funerals sentences, les seves
“pregàries de funeral”. El cop sec del timbal d’Ignasi Vila, que contrastava amb
el so majestàtic del conjunt de metalls, donava pas a les veus d’una manera
contundent, sense concessions, sentint fins al moll de l’os la gravetat del
moment, com si Rattle pogués dirigir la seva pròpia marxa fúnebre en aquest
final d’etapa de la seva vida musical a Berlín. L’Orfeó el seguia amb actitud
hipnòtica, com una processó, sotmès al seu gest ampli d’humanitat, obert al
sentiment fervent cap al compositor més sublim d’Anglaterra, sense severitat ni
grandiloqüències; el director nu davant del monument musical insuflat per
l’Esperit del Misteri.

© Antoni Bofill
I després de la mort, evidentment, ve la resurrecció. I Rattle la va representar
de nou amb la seva llengua mare, amb l’Oh, clap your hands de Ralph
Vaughan Williams, de ple amb el tempo del nostre temps, creant un gran
contrast de vitalitat i d’alegria i retornant als cors de l’Orfeó la seva tessitura
més habitual, podent cantar a pulmó ple per aconseguir l’ascens cap als aguts,
tremolosos d’emoció. Un final de focs artificials que va servir d’apoteosi a la
contenció religiosa a la qual ens havia sotmès al llarg d’aquest recorregut breu
però molt intens per la música vocal dirigida amb les seves mans, a moments
ajudat per la batuta, com un bastó on poder-se recolzar als punts invisibles de
l’ànima. Farewell, Sir Rattle!
Imatge destacada: (d’esquerra a dreta) Esteve Nabona, director del Cor Jove,
Pablo Larraz, sotsdirector del l’Orfeó Català, Simon Rattle i Simon Halsey,
director artístic dels cors de l’Orfeó Català. © Antoni Bofill

