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Christoph Spering va lloar la preparació dels centenars de cantaires a les seves ordres

El director alemany Christoph Spering conduirà el tradicional i multitudinari concert de Nadal

405 veus omplen de ‘Messies’
el Palau de la MúsicaXavier Cester

BARCELONA

Tot va començar
amb un error. An-
glaterra es dispo-
sava, el 1784, a
celebrar el que es
pensaven que era
el centenari de
Georg Friedrich
Händel amb una
versió molt espe-
cial d’‘El Messies’.

P
oc importa que el
centenari fos, de
fet, un any des-
prés. L’abadia de
Westminster va

acollir un cor de 250 perso-
nes i una orquestra amb 250
músics (i diversos directors)
per interpretar una peça ja
cèlebre al seu moment. Va
ser l’arrencada de les inter-
pretacions massives del Mes-
sies i un dels punts de partida
de la versió que signa Chris-
toph Spering, que avui i de-
mà (20 h) presenta la Funda-
ció La Caixa al Palau de la
Música en el seu tradicional
concert de Nadal. Com expli-
ca el director alemany, “volia
reproduir una interpretació
d’aquest tipus, amb molts
cantants i una orquestra més
gran del que és normal als
darrers anys”.

Das Neue Orchester comp-
tarà a Barcelona amb una
plantilla de poc més de qua-
ranta músics, amb vents do-

blats, inclòs un contrafagot
construït expressament a
Anglaterra per a la lectura
del suposat centenari. Pel
que fa al cor, hi haurà els
trenta-nou membres del
Chorus Musicus Köln, i als
seixanta-quatre del Cor Auri-
ca i la Coral Sant Jordi s’hi
hauran d’afegir els 302 par-
ticipants individuals que,
per cinquè any, donen un
caliu particular a la iniciati-
va de La Caixa. En total, 405
veus.

Amb edats compreses en-
tre 13 i 76 anys i amb proce-
dències i professions ben di-
verses, aquests cantaires han

dedicat gairebé seixanta ho-
res d’assaig, des de comen-
çaments d’octubre, a l’audi-
tori de Sant Cugat del Vallès.
L’èxit, un any més, de la
convocatòria no ve tan sols
per l’increment dels efectius
sinó també pel fet que la
majoria (el 78%) són repeti-
dors, és a dir, ja han inter-
vingut en alguna de les edi-
cions anteriors de la massiva
lectura de l’oratori händelià.

Quarta versió
L’altre punt de partida de

la versió de Spering és l’ús,
entre les 10 edicions alter-
natives de la seva partitura

que el mateix Händel va re-
alitzar per a les 35 interpre-
tacions que en vida seva es
van fer entre l’estrena a Du-
blín el 1742 i el 1754, de la
quarta, l’efectuada el 1749.
“No estic d’acord amb els
col·legues que barregen ver-
sions usant un quartet solis-
ta que només es troba a l’e-
dició del 1753. Té més sentit
seguir una de les versions
que no pas fer mescles”, co-
menta el director.

Una de les peculiaritats
d’aquesta edició és que, per
primer cop, Händel empra
un nen soprano. “El va uti-
litzar fins al 1752 –afegeix
Spering–, però després va
canviar d’opinió. El nen so-
prano ha de cantar, a més
d’altres fragments, la darre-
ra ària, una peça llarga i di-
fícil per a un noi. Händel
segurament el va triar per
fer de missatger del cel”. Els
solistes a Barcelona seran la
soprano Natalie Carl, el so-
prano Werner Weiss, la con-
tralt Ewa Wolak, el tenor
Tobias Rapp i el baix Rai-
mund Nolte.

En les seves lectures d’o-
ratoris, Spering intenta as-
solir “unitat dramàtica, so-
bretot al Messies. Per exem-
ple, a la part de la Passió, el
cor té diferents funcions (de
contemplació, de pregària,
de turba), i això s’ha d’acon-
seguir canviant el so”.

Tasca educativa
El músic, tot lloant la pre-

paració dels centenars de
cantaires a les seves ordres,
es va lamentar que “avui
només podem vendre les
Passions de Bach, el Rèquiem
de Mozart o el Messies. Si
volguéssim fer l’ Elies, de
Mendelssohn, seria molt di-
fícil trobar cantaires prepa-
rats. Entre tots hem de fer
una tasca educativa”.

T E A T R E

‘Casta diva’

La diva
impossible

Xavier Cester

‘Casta diva’. Amb Eva Barceló, Xavier
Bertran, Rosa Boladeras i Xavier
Mateu. Idea original i dramatúrgia:

Daniel Anglès. Text i lletres

addicionals: Xavier Bertran. Música

i direcció musical: Dani Espasa.
Escenografia i il·luminació: Paco
Azorín. Vestuari: Xavier Sabata.
Direcció general: Daniel Anglès.
Teatreneu.

La darrera proposta d’El Musical Més Petit, la
seva primera obra de creació pròpia, és de
moment el fruit més reeixit d’aquest grup,
després de dos poc estimulants espectacles
antològics i una insulsa incursió al TNC. Curi-
osament, ningú del quartet original apareix
ara a escena. Casta diva pretén fer una reflexió

sobre la celebritat i la forma d’assolir-la i de
perdre-la, però el punt de partida potser no és
el més propici. Més que una cantant famosa,
Florence Foster Jenkins va ser un freak els xis-
cles de la qual han quedat immortalitzats en
una hilarant gravació, per això és exagerat
enlairar l’extravagant vocalista nord-americana
de les ales d’àngel a categoria artística. Quan
l’obra aposta per l’humor, el conjunt llisca bé;
quan es posa transcendent, cau sota mínims.
Hi ha algun problema d’estructura (per què el
marit desapareix del tram final?), però també
encerts (no mostrar la qualitat vocal de la
protagonista fins al recital conclusiu). Les can-
çons de Dani Espasa són, ja que no lliures de la
sensació del que s’ha escoltat un munt de cops,
un agradable contrapunt al text, però la core-
ografia, donada l’extrema migradesa de l’es-
pai, sembla un luxe prescindible. Entre el sòlid
equip d’actors-cantants-ballarins, sobresurten
tres noms: Eva Barceló, una diva ultraterrenal
que aconsegueix l’efecte desitjat en l’esplèndi-
da imitació del cant (?) del seu model en la se-
gona ària de la Reina de la Nit; una Rosa Bo-
laderas d’impressionant capacitat camaleònica
per passar d’un paper a un altre en un nano-
segon; i Xavier Bertran, un difunt marit de
múrria ironia que fa pujar l’interès cada cop
que apareix a escena.

.............................
‘La vida es sueño’, millor
espectacle de l’any
segons la crítica
Redacció
BARCELONA

La crítica teatral de Barcelona
va concedir ahir els seus premis
de la temporada 1999-2000. La
vida es sueño, dirigit per Calixt
Bieito, va ser considerat el
millor espectacle, mentre que
Misura per misura i L’ultimo
nastro di Krapp, del Teatre
Garibaldi de Palerm, van
guanyar el guardó al millor
espectacle estranger, i Ricardo i
Elena, de Carles Santos, el de
millor espectacle musical. El
premi de direcció va recaure en
Àlex Rigola i Manel Dueso. En
l’apartat interpretatiu, es va
reconèixer la tasca de Roser
Camí, Mònica López, Rosa
Novell, Muntsa Alcañiz, Boris
Ruiz, Julio Manrique, Pepa
López i Joan Anguera. L’Ateneu
Popular de 9 Barris va rebre un
premi especial, i Lluïsa Cunillé,
amb Passatge Gutenberg, el de
text dramàtic.

.............................
Quatre cantates de
l’‘Oratori de Nadal’,
a l’Auditori
Redacció
BARCELONA

El tercer concert de la
temporada d’Ibercàmera
proposa aquest vespre (21 h)
dues terceres parts de l’ Oratori
de Nadal, de Bach, és a dir, les
cantates I, III, V i VI. Els
intèrprets seran els conjunts
vocal i instrumental de The
Academy of Ancient Music,
sota la direcció d’un dels seus
cotitulars, l’oboista britànic
Paul Goodwin. El quartet
vocal solista està integrat per
la soprano Nancy Argenta, la
contralt Hillary Summers, el
tenor Paul Agnew i el baix
George Mosley.

.............................
Steve Martin substituirà
Billy Crystal com a
presentador dels Oscars
Redacció
LOS ANGELES

L’actor Steve Martin ha estat
l’escollit per substituir Billy
Crytal com a mestre de
cerimònies de la pròxima
edició dels Oscars. Crystal no
podrà complir el seu
tradicional compromís –ha
presentat els premis en set
ocasions– perquè està rodant
amb Julia Roberts, i el
productor de la cerimònia, en
lloc d’inclinar-se per Whoopie
Goldberg –també una
veterana als Oscars– o pel
suggeriment del mateix
Crystal –l’actor Jim Carrey–,
ha optat per Steve Martin, que
“és una estrella de cine,
divertit, té classe, és culte i
serà un presentador
meravellós”. La data d’entrega
dels premis s’ha confirmat
per al 25 de març, al Shrine
Auditorium de Los Angeles.


