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N
" ou repte en la trajectbria

artistica de l’Orfeb Catal~t
i el Cor de Cambra del Pa-

lau de la Mflsica Catalana. Des-
pr6s dels ~xits internacionals de
l’any passat debut vien~s amb
els Gurrelieder d’Arnold Sch6n-
berg al costat de la Simfbnica de
Viena i Kent Nagano i el R~quiem
de Gabriel Faur6 amb la Fil-
harmbnica de Berlin i Simon
Rattle al Palau , les principals
formacions del temple modernis-
ta es posen ales ordres d’un altre
cotitzat director d’orquestra, el
suis Charles Dutoit, per interpre-
tar, dem~ divendres al Palau

(20.30) dues joies del repertori
franc~s al costat de la Royal Phil-
harmonic Orchestra: el Gloria de
Francis Poulenc, amb la soprano
Nicole Cabell, i el ballet Daphnis
et Chlo~, de Maurice Ravel. Des-
pr6s de la cita barcelonina, en el
marc del cicle Palau 100, viatja-
ran a Madrid per oferir dissabte
el mateix programa al Auditorio
Nacional en la prestigiosa tempo-
rada d’Ibermfisica.

La col.laboraci6 amb Charles
Dutoit t6 una impord~ncia espe-
cial, ja que el veter~t mestre suis,
nascut a Lausana el 1936, 6s tota
una refer6ncia en la interpreta-
ci6 de la mflsica francesa. Des-

pr6s de posar en brbita formaci-
ons com la Simfbnica de Mon-
treal, la Nacional de Franqa i l’Or-
questra de Filad~lfia, Dutoit por-
ta ara la direcci6 musical de la
famosa Royal Philarmonic de
Londres i l’orquestra del Festival
de Verbier. Sent predilecci6 pels
classics del segle XX i la mflsica
francesa ocupa un lloc d’honor
en la seva enorme discografia al
segell Decca, amb una especial
dedicaci6 ales obres mestres de
Berlioz, Debussy, Saint-Sa/Sns,
Poulenc i Ravel.

Estrenat per la Simfbnica de
Boston el 1961 coma homenatge
pbstum a Serguei Koussevitzki,

el Gloria de Poulenc il.lustra l’es-
piritualitat d’un compositor d’ex-
traordinari poder comunicatiu,
capaq de jugar amb el ritme i l’en-
cant melbdic des de la proximi-
tat, lluny de la rigidesa i el to so-
lemne. Des d’un altre ~mbit --el
m6n de1 balle~, Daphnis et
Chlo~ enlluerna amb els seus
jocs de colors i llums. Concebuda
com a simfonia coreogrhfica en
tres parts sobre un argument de
Michel Fokine, va set estrenada
el 1912 al teatre ChS.telet de Paris
pels Ballets Russes del mitic Ser-
guei Diaghilev, sota la direcci6
musical de Pierre Monteux.

Encara que la seva estrena va

quedar sepultada per l’esc~ndol
de La consagraci6 de la primave-
ra, de Stravinski, estrenada per
la companyia russa l’any se-
giient, l’obra de Ravel acabaria
imposant el seu valor a Londres
(1914), i de manera especial en 
seva estrena a l’0pera de Paris
(1921). Stravinski considerava
aquest ballet com l’obra mestra
de Ravel i "una de les obres m6s
belles de la mfisica francesa",
una partitura d’exuberant paleta
orquestral que aconsegueix di-
mensions mhgiques ambles in-
tervencions corals.

GLORIA
DAPHNIS ET CHLO~
Francis Poulenc / Maurice Ravel
Royal Philharmonic Orchestra
Director: Charles Dutoit
Palau de la MLisica. 4 d’abril
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